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 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 قئادحلا باتك نع ةملك

 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف

 ىسويلطبلا ديسلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ هفلؤم نعو

 بیيترت ىف «ةيمهو ةرئاد نويقارشإلا ةفسالفلا روصتي

 ئدتبت اهنأ نوربتعيو «هلالج لج ميكحلا عدبملا نم ةرداصلا تاو

eدكأدَب امك :ىلاعت هلوق كلذ ىف نولتيو ءاهيلإ  

 'داعملاو ًادبملا" ىف بتك نم بلغأ اهيلإ ريشيو ء[۲۹:فارعألا] (نوذوُعت

 . ردصلاو «روهشملا ميكحلا انيس نباو «ىنطابلا ىفسنلا زيزع لاثمأ نم

 ىناروكلا ناهربلاو "همانتفرعم"' بحاصو «ىناورشلا ردصلاو «ىزاريشلا

 بتكلا كلذكو «"رايتخالاب بجاولا نم رداص لوأ ىف راتخملا كلسملا" ىف

 .دوجولا بتارم ىف ةفلؤملا

 نع لضيو «دوعلاو ءدبلا ىف خسانتلا ةيحان وحني نم ءالؤه نيبو

 بلاطملا كلت ىف باوصلا هجو نيثحابلا نم ريثك ىلع صاتعيو «ةداجلا

 ا ا ي ااا مهضعب لمحيف

 .لطاب ليوأت

 غلبي ا ىل تامملا دعب ناسنإلا تاذ غولب مهتاءاعدا نمو

 ةرئاد نوروصتي امك ءةيمهو ةرئاد اضيأ كلذ ىف نوروصتيو «هملع



 هصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۽

 لقعلا ةروصب روصتي دق ىئزجلا لقعلا نإ نولوقيو ءدادعألا ىف كلذك

 لوقعلا ىف مهازغم حاضيإب اهل ديهمتلا بجوت ثحابم كلتو «ىلكلا

 اهلا امو ةرشحلا

 نأ حصي ال هنأش لج ىرابلا نأ ىوعد مهيلإ ةوزعملا ءارآلا نمو

 - هسفن الإ ملعي ال ىلاعت هنأو «بلسلا قيرط ىلع الإ تافصب فصوي

 نعو لكاشملا كلت نع فلؤملا لئس دقو - نيكافألا كفإ نع هللا ناحبس
 .توملا دعب ةقطانلا سفنلا ءاقب ىلع ناهربلا

 ااه ارك, كالا ةه باطمد فلولا لوق اك دو

 كات نع باتكلا اذه ىف فلؤملا باجأ دقو «كلاهملا ىلإ اهكلاسب ىدؤت

 هوو رب یا ر یک رک ا
 دودح نع ةرعش ديق هنايب ىف ديحي ال نأ ىف ىعسو «قئاقحلا نع فنشكلا
 داجأو "ةعمللا" ثحابمب ةقيثو ةلص هثحابملو «عاطتسا ام ردقب هللا عرش

 .بلاطملا كلت ىف ةفسالفلا ءارآ نايب ىف

 'نايعألا نساحمو نايقعلا دئالق' ىف ناقاخ نب حتفلا قدص دقو

 ةميدقلاو ةتيدحلا مولعلا ىف ققحت هلو' :فلؤملا ةمجرت ىف لاق ثيح

 الو ؛عرش رامضم نع اهتفرعمب ج رخ ام «ةميوقلا اهقرط ىف فرصتو

 ناذآلا ىف مويلا ىهو «فونص هفيلآتو «عرف الو ةنسلل لصأ نع بكن

 هل نيج رقما, نم امه ريغوا نوحرف ناو ناكلخ ني قدص انك فوق
 اده هباتك وه اهف "اطباض ةقث «ميهفتلا ديج «ميلعتلا نسح ناك" :اولاق ثيح

 ةصيوعلا لئاسملا كلتل ميهفتلا ةدوجو نايبلا نسح ىف ىهتنملا هيلإ هدجت

 .هتريصب هيلإ هجوو هعمس همالك ىلإ ىقلأ نم لكل مهفتلا ةلهس اهلعجيف



 هه د ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 فلؤي مل "ةمألا نيب فالخلل ةبجوملا بابسألا ىلع هيبنتلا" هباتكو
 ٠ نبا هلضفي دنزلا طقس ىلع هحرشو «هرغص ىلع هعوضوم یف هلثم
 هيلإ ةيبرعلا تاثلثملا ىف هباتكو «هيلع هسفن ىرعملا حرش ىلع ناكلخ
 «باضتقالاب روهشملا بتاكلا بدأ حرش هلو «مهدنع ةداجإلا ىف ىهتنملا

 حرشو «لمجلا ىف عقاولا للخلا حالصإو ء«لمجلا تايبأ حرش ىف للحلاو

 نمو «كلذ ريغو ًأطوملا حرشو «ةروثنملا لئاسملاو ء«ىبنتملا ناويد
 ءامهيف ًارحبتم بدألاو ةغللاب املاع ناك ظفاحلا ىناسغلا ىلع وبأ هخويش

 ىف تركذ ةنانر راعشأ هلو ءةميدقلا مولعلاو ةفسلفلا ىف دي هل ناكو ءاهيقف

 .ةيفاك اهنم جذامن نايعألا تايفوو نايقعلا دئالق
 :مهب نتتفا ناك نيذلا ةثالثلا ةبطرق بحاص ءانبأ ىف هرعش نمو

 ینوزعف نوزع بح یف تمهو ینیفخی داک یتح یمقس تیفخآ

 ىنوسحف نوسح قير ىلإ ىسفن تئمظ نإف نومحرب ینومحرا مت

 ىف ةيسنلبب ىفوتو ه ٤٠٤٤١ ةنس نوكسف نيتحتفب سويلطب ىف دلو
 نيسلا رسكب ديسلاو «سلدنألا دالب نم امهاتلكو ه ٠۲١ ةنس بجر

 هللا هحماس -هدج هب ىمس «ةغللا ىف بئذلا .ءامسأ نم ءايلا نوكسو

  .ةنجلا ىف هتلزنم ىلعأو

 ىرثوكلا دهاز دمحم



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ع ا ر غ ا ر ةكم ت لآ دك نأ

 نم رونب كدمأو «تاهبشلا نم كمصعو «تايفخلا كل هللا نابأ - ىتتلأس

 بتارم كبل نيعب ىرت ىتح لهجلا ةملظ كتريصب نع ولجي لقعلا

 لوق ىنعم نع - تاسوسحملا بتارم كمسج نيعب تيأر امك «تالوقعملا

 أادبت ةيمهو ةرئاد ىكحي لوألا ببسلا نع تادوجوملا بيترت نإ ءامكحلا

 نإ مهأوق نعو «ناسنإلا ةروص ىف اهعجرمو اهيلإ عجرتو ةطقن نم

 هملع نإو هتايح ىف هملع غلبي ثيح ىلإ هتامم دعب هتاذ غلبت ناسنإلا

 نأ ىئزجلا لقعلا ةوق ىف نإ مهلوق نعو «ةيمهو ةرئاد اضيأ ىكحي

 ةرئادك ةيمهو ةرئاد ددعلا نا مهلوق نعو «ىلكلا لقعلا ةروصب روصتي

 تافص نإ مهلوق نعو «فولألا ةرئادو تآئملا ةرئادو .تارشعلاو داحآلا

 مهلوق نعو «بلسلا قيرط ىلع الإ اهب فصوي نأ حصي ال ىلاعت ىرابلا



 ۷ل د ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ةقطانلا سفنلا ءاقب ىلع ناهربلا امو ءهسفن الإ فرعي ال ىلاعت ىرابلا نإ

 ؟تومأا دعب

 ىضقت ام أريثكو «كلاسملا ةقيض بلاطم - هللا كزعأ - هذهو

 .ىمهف هب طاحأو ء«ىملع هيلإ ىهتنا امب اهيف لوقأسو «كلاهملا ىلإ اهكلاسب
 ىف باوصلا ىلإ قيفوتلا لأسأ هايإو ءللزلاو ًأطخلا نم مصتعأ هللابو

 .ه ريغ بر ال - لمعلاو لوقلا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحل ۸

 ا لوألا بابلا

 ةرثاد ىكحي لوألا ببسلا نع تادوجوملا بيترت نإ مهلوق حرش ىف

 ناسنإلا ةروص ىف اهئدبم ىلإ اهعجرم ةيمهو

 نإو ء«مهدصاقمو مهضارغأ نع اربخم - مصتعأ هللابو - لوقأف
 - ىلاعت ىرابلا نإ :مهظافلأ ريغ اظافلأ بيرقتلا ةهج ىلع تلمعتسا تنك

 وه ناك امل - للعلا ةلعو ىلوألا ةلعلاو لوألا ببسلا هنومسي ىذلا وهف

 ملو .دوجولا نم هطسق اهنم ةدوجوم لك ىطعأو تادوجوملا ضافأ ىذلا

 نم عفرأ اهضعب راص «ةدحاو ةبترم ىف اهلك نوكت نأ ةمكحلا ىف زجي

 ةلع هنم ةبترم اهبرقأ دوجو راصو ضعب نم طحأ اهضعبو ضعب

 تسلو ء«هطسوتو هنم اهبرقأ دوجوب الإ هنم اهدعبأ دجوي الف اهدعبأ دوجول

 ناكملاب فصوي ال ىلاعت ىرابلا نأل ناكم تابثإ دعبلاو برقلا ركذب ديرأ

 ىف اهبتارم دعبلاو برقلا ركذب ديرأ امنإو .هل ةدام ال لوقعم لك كلذكو

 دادعألا دوجو ىلاعت هنع تادوجوملا دوجو هب لثمي ام برقأو «دوجولا

 كلذكو ءءىشب هبشي نأ زوجي ال ىلاعت ىرابلا ناك نإو «دحاولا نع

 نع دجوت ال ةثالثلا نأ امكف بيرقتلا ةهج ىلع هنكلو «هلاعفأو هتافص

 طسوتب الإ دجوت ال ةعبرألا كلذكو «نينثالا دوجو طسوتب الإ دحاولا

 ةعبرألا دوجو طسوتب الإ ةسمخلا دجوت الو نينثالاو ةثالثلا دوجو

 ةلع دحاو لك دوجو راص اذهلو دادعألا رئاس كلذكو نينثالاو ةثالثلاو

 دوجو حصي ال ناك دإ اهعيمج دوجول ةلع دحاولا نوك عم هدعب ام دوجول

 نع تادوجوملا دوجو بيرقتلاب لتمي كلذكو «برقألا دوجوب الإ دعبألا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ET (ءىشلا) نأ مولعمو.ةقيقحلا ىلع ال ىلاعت ىرابلا

 دوجو ناک املف هتافصو هیناعم ضعب یف هب هبشی امنإ هتاهج عیمج

 ردق ىلع دوجوم لك لامك ناك ةفصلا هذه ىلع ىلاعت هنع تادوجوملا

 ىذلا دوجوملا اصقن اهلقأو ادوجو اهلمكأ ناكف :دوجولا ىف هنم هتبترم

 مث ء«كلذ ىف رذعلا نم هانمدق امل ابيرقت اليثمتو نينثالا ةبترم ىف وه

 لزت ملاذكهو «ثلاثلا نم صقنأ عبارلا مث «ىناثلا نم صقنأ ثلاتلا

 تهتنا ىتح ىلوألا ةبترملا نم اهدعب ردق ىلع ةبترم صقنت تادوجوملا

 ةيهانتم تادوجوملا بتارم تناك ذإ هنم صقنأ ال ىذلا ةبترم اهصقنأ ىلا

 ةوقلاب هتابثإ حصي امنإو لاحملا نم لعفلاب هل ةياهن ال ام تابثإ ناكو

 اعا لا ةت رم اها ن ةع ام ا دوما کک ا .ناكمإلاو

 كلستو اهغلبت نأ عبطلاب اهل تلصح ىتلا بتارملا لمكأ ىلإ ىهتنت نأ ىلا

 ىلإ دعصت ال اهنأ ىنعأ ءاهلفاست ىف هتكلس ىذلا كلسملا اهدعاصت ىف

 نأ كلذ نايبو ءةثلاثلا دعب الإ ةعبارلا الو ىلوألا دعب الإ ةيناثلا ةبترملا

 ال هدوجوب دحوتم وهو دوجولا نم ىلوألا ةبترملا هل ىلاعت ىرابلا

 ا ف ی اک و ا ی دوکو کر

 اهنومسي ىتلا تادوجوملا ىلاعت هعدبأو هدجوأ دوجوم لوأو

 اال دع لك ف يهودا نع د جنلا نقل اهرم ت ا

 ىلإ ثلاثو ناثو ءلوأ دادعألا بتارمك هنع دوجولا ىف تبترت ةعستلا

 لوأو «داحآلا ةياهن ددعلا نم عساتلا راص امك اهتياهن وه ىذلا عساتلا

 ةبسنلابو بيرقتلا ةهج ىلع نيتثالا ةبترم ىف ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلا هذه

 نع نئاب ىلاعت ىرابلا نأل دجاولا ةبترم ىف تاعدبملا تادوجوملا ىلإ



 ةصيوعءلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ١

 كاا نم ةا و لكون ةي تو وم رغ تار ولا

 .ةعستلا هذه نم دحاو لك دوجو طسوتب ىلاعت ىرابلا نع دوجوم ةعستلا

 ملاعب لكوملا لقعلا ةبترم دوجولا ىف هعستلا ىناوثلا هذه ةبترم ىلت مث

 ىناوتلا تادوجوملا قفاوي وهو لاَعفلا لقعلا هنومسي ىذلا وهو رصانعلا

 هل اولعجو اهنم هولصف امنإو ءاهلثم ةداملا نع درجم لقع هنأ ىف ةعستلا

 .نيهجول ةدح ىلع ةرشاع ةبترم

 لاَعفنا لقعلاو ء«ةعستلا كالفألاب ةلكوم ةعستلا ىناوثلا نأ :امهدحأ

 .رصانعلا ملاعب لكوم

 مارجألا ىف هتوق ىرست لاَعفلا لقعلا اذه نأ :ىناثلا هجولاو

 قطنلا لصحي هنعو سمشلا رون ىرسي امك رمقلا كلف نود ىتلا ةقطانلا

 تادرجوملا نم رهوجت ام لكو ةقطانلا ةوقلا لوبقل دعتسم نوكم لك ىف

 .ىناوثلا ىف دوجومب سيل ىنعملا اذهو «قحلي هتبترمبف ةيعيبطلا

 سيلف لاَعفلا لقعلا دنع عطقنا ةدرجملا لوقعلا ضيف نأ اوركذو

 لوتعلا ضيف عطقني نا بجو امنإو ةقطانلا سفنلا ةبترم الإ هتبترم دعب

 امل ًادبم راصف اهلك ةعستلا لوقعلا ىوق هيف تعمتجا هنأل هدنع ةدرجملا

 ىف ددعلا نم ةعستلا داحآلا ىوق تعمتجا امك تادوجوملا نم هنود

 اذه اولعج كلذلو «تارشعلا نم اهادع امل ادبم كلذب تراصف ةرشعلا

 ةرشعلا نأ ىرت الأ ءددعلا نم ةرشعلا ةبترم ىف ةداملا نع درجملا لقعلا

 ةثالثلا ةبترم ىف نيثالثلاو نينئالا ةبترم ىف نيرشعلاو دحاولا ةبترم ىف

 ىف تارشعلا دوجو ىهتنيف ةعستلا ةبترم ىف نوعستلا ريصت ىتح



 ا١اس ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قنئادحلا

 ااف كد دغ ا ا د رمو ؟دحارلا ةق رم ف ةنافلا رضت و نيسقلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيمهولا ددعلا رئاود

 ةقفاوم ىهو سفنلا ةبترم دوجولا ىف لاعفلا لقعلا ةبترم ىلت من

 تسيل كلت نأ امك مسجب تسيل اهنأ ىف ةداملا نع ةدرجملا لوقعلل

 كلذ اهبسكأف هب نرقتو مسجلا عم دجوت اهنأ ىف اهل ةفلاخم ىهو ءاماسجأ
 ياها و د نع نا ن كرا كو او انک

 ال وهف ةملظ ىف لصح لجر ةلزنمب كلذ ىف ىهو لقعلا رونب ءىضتست

 سمشلا رون هينيع ىف ىرسو وجلا هل ءاضأ اذاف هريغ الو همسج یری

 ةا متت قتلا كلذك ةتاسحقلا نم ةلوخ اهو هد نخ آر

 اهيلع ضافأ اذإف ءةدرجملا ةيلقعلا روصلا ةيؤرو اهتاذ ةيؤر نم مسجلا

 نأ امك ةريثك بتارم اهلو تالوقعملا نم اهريغو اهتاذ تأر هرون لقعلا

 ىتنثا اهبتارم ىأر نم ءامكحلا نمف «بتارم ةروكذملا ةدرجملا لوقعلل

 سفنلا ىهو رمقلا كلف تحت امل ثالتو كالفألل عست :ةبترم ةرشع

 ةرشع سمخ اهلعج نم مهنمو .ةقطانلا سفنلاو ءةيناويحلا سفنلاو «ةيتابنلا

 ىهو ةيتابنلا سفنلا ىهو رمقلا كلف نود امل سمخو كالفألل عست :ةبترم

 سفنلا اهقوفو ةقطانلا سفنلا اهقوفو ةيناويحلا سفنلا اهقوفو ةبترم اهاندأ

 ةرشع ةسماخلاو ةبترم ةرشع عبرأ ىهف ةيوبنلا سفنلا اهقوفو ةيفسلفلا

 سوفنلا هذه نم ةدحاو لك صاوخ ركذن نحنو ةيلكلا سفنلا ةبترم

 هللا ءاش نا -بابلا اذه نم انغرف اذإ ميسقتلا اذه ةحص نيبتتل اهلوصفو
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 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىدلا نإ :لوقنف «تادوجوملا بتارم نم هيف انك ام ىلإ عجرنو

 رهوجلا ةبترم ةروصلا ةبترم ىلي مث ةروصلا ةبترم دوجولا ةبترم ىلي

 لماحلا رهوجلا ةبترم لبق ةروصلا ةبترم تلعج امنإو «ةروصلل لماحلا

 :نيهجول ةروصلل

 ىلإ نيردحنم تادوجوملا بتارم ىلعأ نم انأدتبا اننأل :'امهدحأ

 ولو ءاهل لماحلا رهوجلا لبق بيترتلا اذه ىلع ةروصلا تناكف اهاندأ

 وه ىذلا رهوجلا ناكل اهالعأ ىلإ نيدعاصتم تادوجوملا ىندأ نم انأدب

 .ةبترملا ىف ةروصلا لبق ةروصلل لماحلا

 ىدذدلا رهوجلا امهعفرا :نافنص ةروصلل لماحلا رهوجلا اذهلو

 ةروصلا لمحي ىذلا رهوجلا امهاندأو ءاهيف امو كالفألا ةروص لمحي

 نود ىتلا تادوجوملا ةروصل لماحلا رهوجلا اذهف رمقلا كلف تحت ىتلا

 لماحلا رهوجلا نم رهوجلا اذه لصف امنإو «ىلويهلا هنومسي رمقلا كلف

 لك نأ ىف اقفتا دق اناك نإو - بكاوكلا نم اهيف امو كالفألا ةروصل

 ةتباث بكاوكلاو كالفألا ةروص نأل - ةروصلل لماح رهوج امهنم دحاو

 سبلي هنأل ةتباث ريغ ةروص رخآلا رهوجلا اذهو اهتاعوضوم ىف

 ريغتي امنإ كلذو هتلمجب ريغتم 'ليحتسم وهف ةرات اهعلخيو ةرات ةروصلا

 .بسنلا فالتخا فالتخالا نم هيف امو ناكملاب ليحتسيو

 ًادبت اهنمو ةبترم اهصقنأو تادوجوملا طحأ مهدنع ىلويهلا هذهو

 نيح اهلاح سكعب اهبتارم ىلعأ وحن ةدعاص ىقرتلاب ةيعيبطلا تادوجوملا

 .هححصم ىهتنا.دعب اميف روكذم ريغ ىناثلا هجولا

 .لوحتم یأ )"(



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىلإ كالفألا نارودب جرخت مث ةوقلاب اهيف تناك ىتلا ةروصلل اهسابلإو

 ىلويهلا اهتسبل ةروص لوأف - وه الإ هلإ ال - اهئراب ءاش امك لعفلا

 ناكو رانلاو ءءاوهلاو ءءاملاو «ضرألا :ىهو ةعبرألا ناكرألا ةروص

 مث «ناكرألا ةروص ةطساوب نداعملا ةروص سبل مث اهقحل لامك لوأ كلذ

 ةروص مث ناكرألا ةروصو نداعملا ةرونص ةطساوب تابنلا ةروص

 ةروصو «نداعملا ةروصو «تابنلا ةروص ةطساوب قطانلا ريغ ناويحلا

 ةروص طسوتب قطان ناويح وه ىذلا ناسنإلا ةروص مث «ناكرألا

 .ناكرألا روصو نداعملا روصو تابنلا روصو قطانلا ريغ (ناويحلا)

 الإ اهدعب ةبترم الو ةيعيبطلا روصلا لمكأ ناسنإلا ةروص تناكف

 نم ةدرجملا تالوقعملا ةبترمب قحتليف فراعملاب ناسنإلا رهوجتي نا

 اهيف امو كالفألا روص عضوم ىنعأ «ىلويهلاب ةهيبشلا ةداملاو ىلويهلا

 اهنم ىتلا ةبترملا ىف لصح تالوقعملا ةبترم ىف رهوجتلاب لصح اذاف

 تراصف لافلا لقعلا ةبترم ىهو مارجألا ىلإ ةقطانلا سفنلا تطحنا

 راصو اهافرط ىقتلا ىتح ترادتسا ةرئادك رابتعالا اذهب تادوجوملا

 قحلي ال مهدنع ناسنإلا نأ الإ اهلوأ ىلع عجري ىذلا ةرئادلا رخآ ناسنإلا

 نأ هلامك ىصقأ امنإو ةبترم اهالعأ وه ىذلا ىناوثلا لوأب هرهوجت دنع

 .لاَعفلا لقعلا ةبترم ىهو ةرشاعلا ةبترملاب قحلي

 نم مهريغو طارقسو «نوطالفأو «سيلاطاطسرأ بهذم اذهف
 سوجملا ةفسالفلا امأو ديحوتلاب نيلئاقلا مهئامعزو ةفسالفلا ريهاشم

 ضمعب ةبترم ىلإ اهضعب اضيأ ىقرتت ةداملل ةقرافملا لوقعلا نأ اومعزف



 ةهصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحل 1٤

 لوقيامع هللا ىلاعت - لجو زع ئرابلا ةبترم ىف اهالعأ ريصي ىتح

 عيمجو سيلاطاطسرأ دنع تحب رفك لوقلا (اذهو) - اريبك اولع نولهاجلا

 . مهلوق نع ىلاعت - ىرابلا ةلاحتسا بجوي هنأل هانركذ نم

 لقعلا ةبترمب نحن امنإو ؟ةرئادلاك راص فيكف :لئاق لاق ناف

 ناك اذإ همكح ناك اضيأو ةرشاعلا ةبترملا ىهو وطسرأ ىأر ىلع لاّعفلا

 هنم أدب دوجوم لوأ وه ىذلا ىلاعت ىرابلا ىلا عجري نأ ةرئادلاك

 ؟ضيفلا

 :نيهجو نم اذه نع باوجلاف

 رادحنا دنع ةقرافملا لوقعلا (رخآ لاَعفلا لقعلا) نأ :امهدحأ

 كلت ىناسنإلا لقعلا غلب اذإف .ءايشألا دعاصت دنع اهلوأ وهو دوجولا

 .ةرخآلا ىلإ ةرئادلا ىفرط عوجر ةلزنمب ناك ةبترملا
 مهدنع ىناوثلا نم هؤدبم سيل یناسنإلا لقعلا نأ :ىناثلا هجولاو

 ..ةرئادلا ةلزنمب ناك هيلإ داع اذإف لاَعفلا لقعلا نم هؤدبم امنإ

 سمخلا سوفنلا صاوخ ركذ بابلا اذهب لصن نأ انيلع بجو دقو

 ماقم موقت دق ةيصاخلا تناك ذإ اهنيب قرفلا نيبتيل اهركذ انمدق ىتلا

 .هددس ىدعتن امف یره وجلا لصفلا ۰



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىن قئادحلا

 ةيناوهشلا ىمستو ةيتابنلا سفنلا صاوخ
 اذإ هدوجوب ذاذتلالاو هبلطو ءاذغلا ىلإ عوزنلا «سفنلا هذه صاوخ

 عفدو ةيذغألا نم قفاوملا ءاعدتساو هتدقف اذإ هدقفب رارضتسالاو هتدجو

 نوكي هنإف هصخش ظفح امأ (هعونو) هصخشب ءىشلا ظفحو فلاخملا

 «ىعيبطلا ميوقتلا (ظفحلا) اذه ىمسيو ديلوتلابف هعون ظفح امأو ءاذغلاب

 (ىوقلا نم) اهلو ءازجألا ةهباشتملا ءاضعألاو ةيمحللا ريغ لكايهلا اهلو

 نم اهلو ةروصمو «ةيمنمو «ةيذاغو «ةعفادو «ةمضاهو «ةكسممو «ةبذاج

 عضاوملا وحن قورعلا لاسرإو «تسلا تاهجلا زييمت ساسحإلاو روعشلا

 فارحنالاو ةثعبنملا عضاوملا وحن باصعألاو عورفلا هيجوتو ءةيدنلا
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 .ةهقيضلا عضاوملا نع

 ةيبضغلا ىمستو ةيناويحلا سفنلا صاوخ

 ةسايرلا ةوهشو «ماقتنالا ةوهشو «حاكنلا ةوهش سفنلا هذه صاوخ

 هل مد ال ام اهلكايه نم دجوي دقو ةيومدلاو ةيمحللا لكايهلا اهلو ةبلغلاو

 ام اهنمو سمخلا ساوحلا اهلو ةيرايتخالا ةكرحلاو ةيلآلا ءاضعألا اهلو

 .مهولاو ليختلا اهضعبل دجويف ملألاو ةذللا اهلو ساوحلا ضعب هصقني

 ةقطانلا ىمستو ةيناسنإلا سفنلا صاوخ

 اهلو «ةفرعملاو ملعلا ةبحمو «ركفلاو ءةيؤرلا سفنلا هذه صاوخ

 .ردقلاب لمعلاو ةبصتنملا لكايهلا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ٦

 ةيفسلفلا ةيمكحلا سفنلا صاوخ

 نم رثكأ اهنم داري ال ىتلا ةيفسلفلا مولعلا ةبحم سفنلا هذه صاوخ

 اهللعو ءايشألا بابسأ ةفرعم ىلع صرحلاو طقف اهقئاقح ىلع فوقولا

 تادوجوملا بتارم ةفرعمو اهنطاوب ىلع روصلا رهاوظب لالدتسالاو

 نع اهضعب ثعبنا فيكو ؟ىلاعت ئرابلا نع تثعبنا فيكو دوجولا (ىف)

 تاذ دوجوم لكل لصح ىلاعت هللا نم (ةينادحو) اهيف ىرس امل ضعب

 ىف روصلا دوجو نوكي اهبو .ارخآ دوجوم تاذ نم اهب لصفني

 روصا لصاحلا رهوجلا وهو ىلويهلاب هيبشلا عوضوملا ىفو ىلويهلا

 ىلزألا نيب قرفلا امو ؟ثدحم وأ ميدق ملاعلا لهو «بكاوكلاو كالفألا

 قرفلا امو ؟فاضملا ىلزألاو «قلطملا ىلزألا نيب قرفلا امو ؟تدحملاو

 ؟نوكملاو ىلزألا نيب ةطساو عدبملا راص فيكو ؟نوكملاو عدبملا نيب
 ال هنأ ىلع نيهاربلا ةماقإو ؟دحاو نم رثكأ وأ دحاو ملاعلا قلاخ لهو

 ےک کلا وک ےک ها لو اھ ی ۷ او قز ن ا چ

 قرفلا امو ؟عدبملا امو اهنم نوكملا امو ؟هيلع ىه ام ىلع ءايشألا دوجو

 امو ؟قالطإلا ىلع لعافلاو زاجملا ىلع لعافلاو ةقيقحلا ىلع لعافلا نيب

 بجاولا امو ؟ةميقتسم ريغ ةريدتسم ةكرح كالفألا نارود ىف ةمكحلا

 زيح نم ناكرألا ةعبرألا قوف ام راص فيكو ؟عنتمملا امو نكمملاو

 تيتوأ ىتلا تادوجوملا امو ؟نكمملا زيح نم كالفألا تحت امو بجاولا

 ىف ال اهلامك تؤت مل یتلا تادوجوملا امو ؟اهلاعفأو اهرهاوج ىف اهلامک

 .مالكلا اذه نم هدارم نييبت ىف حضوأ وه ام فنصملا نم ىتأيسو )١(



 ۷سس. ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىف اهلامك تيتوأ ىتلا تادوجوملاو نافرط امهف اهلاعفأ ىف الو اهرهاوج

 ملو نيفرطلا نيب ةطسوتم تراصف اهلاعفأ ىف اهلامك تؤت ملو اهرهاوج
 ةمكحلا امو .؟رخآلا فصنلا كرحتيو ءةكرح "لوألا فصنلل نكي مل

 ةوبنلا نيب قرفلا امو ؟داسفلاو (نوكلا) ملاع ىف تاوبنلاو سيماونلا ىف

 امو ؟ءايبنألا ىلع ىحولا ةوق ضيفت فيكو ؟ةفسلفلاو ةناهكلاو رحسلاو

 راص ملو ؟هيلإ ىحوي ال ىذلاو هيلإ ىحوي ىذلا ناسنإلا نيب قرفلا

 ملاعلا ىمسيو اريغص املاع ىمسي ملو ؟هريغ نود ايهنم ارومأم ناسنإلا
 .؟اهعاونأ مكو ةسايسلا امو ؟اريبك اناسنإ

 اهضعب اهفرعت نأ ةيفسلفلا سفنلا ةصاخ نم اهلك رومألا هذهف

 نكلو روصت ريغ نم قيقحتلا ةهج ىلع اهضعبو روصتلا ةههج ىلع

 فرعي نكلو هلك كلذ فرعت نأ اهل ًايهتت ةفسلفلا ىطاعتت سفن لك تسيل

 ىف اهل قفتا ىتلا سفنلل اهلامك ىلع رومألا هذه ةفرعم ًايهتت امناو هضعب
 تاوهشلل ةتيمم تاذلل ةرجاه تناكو كلذ لوبقل دادعتسا اهنوكر اهترطف

 ةطبترم هلهأو رشلل ةضغبم هلهأو ريخلل ةبحم مهردلاو رانيدلا ىف ةدهاز

 لمعلاو ملعلا اهل عمتجا دقو لئاذرلل ةحرطم لئاضفلل ةبستكم سيما ونلاب
 ةفسالفلا ءامعزو نوطالفأو سيلاطاطسرأ دنع قحلا فوسليفلا وه اذهف

 سیلاطاطسرُا لاق كلذلو فوسليفب سيلف ةفصلا هذه مهدنع نكت مل نمف

 رايخأ اونوكتو لمعتو ملعت نأ ضرغلا امنإ طقف ملعت نأ ضرغلا سيل"
 ."سیماونلاب نیطبترم ءالضف

 .لاعفلا لقعلا قوف ام ینعي (۱)

 .لاعفلا لقعلا نود ام ىنعي (۲)



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحل ٩۸

 ةءارق دارأ نم" :نوطالفأ لاقو "هل نيد ال نم اولتقا" :لاقو

 ناك نم ةرهاطلا ةفسلفلا ملعتي ال هنإف لئاذرلا نم هقالخأ رهطيلف ةفسلفلا

 ."ةئدص ةآرمو ردك ءام ىف ههجو ىري نأ دحأ نكمي ال امك (الذر)

 ةيوبنلا سفنلا صاوخ

 لقعلاب لاصتالاو ماهلإلاو ىحولا ىقلت ةفيرشلا سفنلا هذه صاوخ

 ىتح ناسنإلا ديدستو قحلا نع ةفرحنملا سوفنلا رئاس ميوقتو لاعفلا

 ام لجأ نم ىغبني ىذلا هجولا نم ىغبني ىذلا هجولا ىلع ىغبني ام لعفي

 ننسلا عضوب ةصقانلا رطفلا لامكإو «ىغبني ىذلا تقولا ىف ىغبني

 تسيل ىتلا ءايشالاب رابخإلاو «بيهرتلاو «بيغرتلاو ءريكذتلاو ,ظعولاو

 رظنلا ىطاعتت امنإ ةيفسلفلا سفنلا نأل اهملعت نأ ةيفسلفلا سفنلا ةوق ىف

 ام مهف نع نوزجاع نحن" :نوطالفأ لاق كلذلو ةصاخ تايلكلا ىف

 ناك كلذلو "اريثك لهجنو اريسي كلذ نم ملعن امنإو عئارشلا هب تءاج

 ضرسعت نمل بيدأتلاب رمأيو عئارشلا هب تءعاج امل ميلستلاب رمأي وطسرأ

 فرشأ سفنلا هذهو اهيف ضوخلا ىطاعتو اهيهاونو اهرماوأ ليلعتل

 ةسايسل ةربدملا ةسئاسلا ىهو اهالعأو ناكرألا ملاع ىف ىتلا سوفتلا

 ةلماكلا رطفلا ىوذ ىف الإ ةفيرشلا سفنلا هذه دجوت نأ قفتي الو سوفنلا

 سيياقملا ىلإ مولعلاو فراعملا باستكا ىف جاتحت ال سفنلا هذهو

 ىه امنإ ةيملعلا سيياقملا نأل ةيفسلفلا سوفنلا هجاتحت امك تامدقملاو

 ةصقانلا رطفلا ىوذل اميوقتو اديدست ةلماكلا رطفلا ووذ اهعضو (طئاسو)

 كلت نع ىنغتسا ةلماك ةرطف رطف هدلوم لصأ ىف ناسنإلا (ناك) اذإف

 ىف دجن انأ امكو هسفن ىف ةروصم اهنأك ةيلقعلا رومألا دجوو سيياقملا



 ۱٩۹ - : ن ت ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ال كلذكف مئاهبلا رطف نم ةبيرق صقنلا ةياهن ىف ًارطف ةيناسنالا ةرطفلا

 هذه نوكتف ةكئالملا رطف نم ةبيرق لامكلا ةياهن ىف ًارطف اهيف دجن ةلاحم

 لب ةكئالملا جاتحت ال امك ةيملعلا سيياقملاب ميوقت ىلإ جاتحت ال ةرطفلا

 هذه لمكأ دق ىلاعتو كرابت هللا نوكيو ةرابع رسيأو ةراشإ لقأ اهيفكي

 نوكت نأ بجوي اذهو اهتطساوب ملاعلا سوسيل اهتقلخ لصأ ىف ةرطفلا

 .اباستكا ال اماهلا ة وبنلا

 ةيلكلا سفنلا ةيصاخ

 لقعلا قفأ تحت ةفسالفلا نم اهتبثأ نم دنع سفنلا هذه ةبترم

 اهلو كالفألا ةركب ةطيحم ىهو اهتاهج عيمج نم اهب طيحم لقعلاو لاَعفلا
 طيحملا كلفلاب ةلصتم ىلوألا ةرئادلاف .ميقتسم طخو ناترئاد اومع ز اميف

 زكرم اهناكمو ىندألا فرطلا ىه ةيناثلا ةرئادلاو ىلعألا اهفرط وهو

 تاهجولاو ةنكمألاب فصوت ال ةيلقعلا رهاوجلا نال بيرقت اذهو «ضرألا

 نيب لصي اطخ ىندألا اهفرطو ىلعألا اهفرط نيب نأ اومعزو تسلا

 ةرهاطلا ةيئزجلا سفنألاب ىحولا لصتيو جراعملا ملس هنومسي نيترئادلا

 اهيف مهلو ىلعألا ملاعلا ىلإ ةيكزلا حاورألا دعصتو ةكئالملا لزني هبو

 باتكلا اذه ىف انضرغ نأل ةلمجلا هذه ىلع هنم انرصتقا ليول مالك



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۲٠

 دعب غلبت هتاذ نإو ةيمهو ةرئاد ىكحي ناسنإلا ملع نإ مهلوق حرش ىف

 هتايح ىف هملع غلبي ثيح ىلإ هتامم
 ‹«لمعلاو لوقلا ىف باوصلا ىلإ هللا كايإو اندشرأ - تلمأت دق

 هتدجوف هوركذ ام تربتعاو هولاق ىذلا اذه - للزلاو ًاطخلا نم انمصعو

 :نیلیوأت لمتحي

 ءىش ىلإ ىهتنيو هل ةدام ال ءىشب هرظن حتفي ناسنإلا نأ :امهدحأ

 نم ناسنإلا ةروص نأ امك هئدتبم ىلإ هيلع هرظن عجرم نوكيف هل ةدام ال

 هئدتبمب ىنعأ تسلو هل ةدام ال ءىش ىلإ دوعي نأ هتياغو هل ةدام ال ءىش

 ىنعأ امنإو .ةداملا اهؤدبم هذه نأل هالويه لكش ىه ىتلا همسج ةروص

 ناويحلا نع لصفناو اناسنإ ناسنإلا راص اهب ىتلا ةقطانلا هتروص أدبم

 هيلإ اهعجرمو لاَعفلا لقعلا نم اهؤدبم ةروصلا هذه نأل هل قطن ال ىذلا
 .تايلمجلا هذه ح رشنسو

 مث ةدام ىلإ (اهميهفت ىف جاتحت) ال ىتلا دادعألا ناسنإلا ملع ًادبم

 نا ريغ ةداملا ميهفت ىلإ جاتحت ىتلا ماظعألا ىف رظنلا ىلإ اهنم ىقرتي

 نإف ضمععب ىف هيلإ جاتحي امم لقأ ةداملا نم اهضعب ىف هيلإ جاتحي ام

 وه ىذلا طخلا مث اهل دعُب ال طخلا ًادتبم ىه ىتلا ةطقنلا ماظعألا (لقأ)

 ىلإ هميهفت ىف جاتحت هذهو مسجلا ًأدبم وه ىذلا حطسلا مث حطسلا ًادبم

 لعجو ةداملا ىف قرغتسا مسجلا ىف رظنلا ىلإ ىهتنا اذإف ةريسي ةدام

 جيردت ىلع اليلق اليلق ةداملا نم خلسني ئدتبي مث ىعيبطلا ملعلا ىف هرظني



 ۲۹ = -_ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 لازي الف حطسلاو طخلاو ةطقنلا ىف هرظن دنع اليلق اليلق اهيلإ ىقرت امك

 نداعملاو رصانعلا ىف رظن اذإ هنأ كلذو اليلق ةداملا قرافي ىتح كلذك

 ىلإ راص اذإف ءةعيبطلا ريغ ًادبم اهيف سيل ةطيحم ماسجأ ىف رظني امنإف

 سفنلا سفنلا هذه ىمستو سفنلا ئدابم نم ًأدبم هيف دجو تابنلا ىف رظنلا

 ىف رظنلا ىلإ راص اذإف ءاليلق ةداملا نم خالسنالاب ًادتبا دق نوكيف ةيتابنلا

 سفنلا سفنلا هذه ىمستو ىوقأ هيف سفنلا رثا دجو قطانلا ريغ ناويحلا

 ىف رظنلا ىلإ راص اذإف ءرثكأ ةداملا نم خلسنا دق نوكيف ةيناويحلا

 سفنلا ريغ رخآ ًادبم هيف دجوو ىوقأ هيف سفنلا رثأ دجو قطانلا ناويحلا

 ىف رظنلاب عرشي مث تالوقعملا رومألا لوبقل دادعتسالا وهو ةيناويحلا

 ةداملا نع ةدرجملا ةيلقعلا رومألا نيب اطسوتم ريصيف سفنلا رمأ

 تحال (ةقطانلا) سفنلا رمأ ىف نعمأ اذإف داوملا تاوذ ةينامسجلا رومألاو

 اهلك ةداملا نم خلسنا دق نوكيف ةدام ىف تسيل ىتلا ةيلقعلا ئدابملا هل

 ةيلقعلا رومألا ىف رظنلاب عرشي مث ىهلإلا ملعلا بتارم لوأ. ىف لصحو

 ‹لاعفلا لقعلا دوعص دنع هرابتعاب هفداصت لوقعم لوأف ةداملل ةقرافملا

 ةبترملا ىف هنأو ةقرافملا تالوقعملا نم هتبترم ملعو هيف رظنلا لمكأ اذإف

 لصي ىتح ةنماثلا. ىلإ مث ةعساتلا ىف رظنلا ىلإ رابتعالاب دعص ةرشاعلا

 ةياهن دجيف «دحاولا ةبترم ىف ىه ىتلا لوألا تالوقعملا ىلإ هركفب

 سبتقم هيلإ رقتفم دوجوم لكو دوجولا ءىش لك دافأ ىذلا تادوجوملا

 لاعفلا لقعلاو ةعستلا ىناوثلا ىف رظنلا نم خلسنا دق نوكيف هنم دوجولا

 ىهتنا دق نوكيو ء«نوييوركلاو نيبرقملا ةكئالملا ىمست ىتلا ىه هذهو

 امو هتافص ىف رظنلا ذئنيح عرشيف ىلاعت ئرابلا ىلإ هركفو هرابتعاب



 ۲ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 فسيکو هنع تادوجوملا تثعبنا فيكو زوجي ال امو هب فصوي نأ زوجي

 لوح كالفألا نارودو لاَعفلا لقعلاو ىناوثلا طسوتب كالفألا ملاع ربد

 ىتح ردحني لاز الو سيماونلاو ىسايسلا ملعلا ىف عقيف ةعبرألا ناكرألا

 هدوعص دنع رظنلاب أدب اهنم ىتلا ةسوسحملا صاخشألا ىلإ لصي

 .رابتعالاب

 ىف هرظن نأل ةرئادلاب (رابتعالاو رظنلا) اذه ةبتر ءامكحلا تهبشف

 (أدبي امك) دوعصلا نيح هرظن ىذلا هرظن ريغ (لوزنلا) دنع تادوجوملا

 اهنم بهذ ىتلا ةهجلا ريغ ىلع اهيلإ دوعي مث ةطقن نم ةرئادلا طخ

 رشظنلاو «ىلاعت هللا ىلإ قيرطلاو ىناسنإلا (رظنلا لوألا رظنلا) ىمسيو
 لوقعم ىلإ هاهتنمو لوقعم نم (نوكي) هأدتبم نأ امكف ىهلإلا رظنلا ىناثلا
 ىلإ ىهتنيو لوقعم نم أدبي هملع كلذكف سوسحم نيفرطلا نيب اميف وهو

 ىهتنم ناسنإلا ملع ىهتنم نوكيف «ةسوسحملا مولعلا امهنيب امو لوقعم

 هتايح ىفو هرظنو هملعب ىلوألا هتايح ىف لقعلا ملاع ىلإ لصيف هتاذ
 ناسنإلا سفن نإ :لاق نم لوقب دارملا وه اذهف هرهوجو هتاذب ةيناثلا

 ةبترم زواجي ال هنأ الإ هتايح ىف هملع لصو ثيح ىلإ هتامم دعب لصتم

 :مهضدعب لاقو لوألا ببسلا ةبترم نم ةرشاعلا ةبترملا ىهو لاَعفلا لقعلا

 لاعفلا لقعلا ةبترم نود اهتبترمو ةيلكلا سفنلا ةبترمب قحلي نأ هتياغ نإ
 هنع تلئس ىذلا مهمالك حرش نم رهظ ام اذهف «مدقت اميف انركذ امك

 نإف ‹«قطنلاب فصوي دوجوم لك نأ وهو :رخآ هجو انه اه تبثو

 تادوجوملا تثعبنا هنم ىذلا لوألا ببسلا لقعي نأب الإ لمكي ال هرهوجت

 ام لتعي یتح هلقعی نأ هنکمی ال هتبترم نم هتبترم دعبت دوجوم لک نأ الإ



 ٣ _ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 هرهوجت ليمكت ىف جاتحي ال ةبترلاب هل ةقباسلا تادوجوملا نم هنيبو هنيب

 ىناثلا طسوتب الإ لوألا لقعي ال هنإف ثلاثلا دوجوملا امأو .ةطساو ىلإ

 دعب ام كلذكو ىناثلاو ثلاثلا طسوتب الإ لقعي نأ هنكمي ال عبارلا كلذكو

 (ليمكت ىف) ةقطانلا تادوجوملا هذه نم دوجوم جاتحي (الف) كلذ

 هنإف هدحو ناسنإلا الإ ةبترملا ىف هنود وه ام لقعي نأ ىلإ اه.رهوجت

 لقعلا ةبترمو فرشلا ىف هنود ام لقعي نأ ىلإ هرهوجت لامك ىف جاتحي

 لقعي نأ ىلإ هرهوجت لامك ىف جاتحا كلذلو هقوف ام لقعي نأ جاتحي امك
 نع ضئافلا دوجولا ىف هتبترم نأ كلذ ىف ةلعلاو تادوجوملا عيمج

 ريغ ناويحلا مدقت دعب نوكي امنإ هنأل بتارملا رخآ ىلاعت لوألا ببسلا

 قبسأ ءايشألا هذه تراصف ىلويهلاو ناكرألاو نداعملاو تابنلاو قطانلا

 ةققطانلا سفنلا نأل اهنم لضفأ وه ناك نإو دوجولا ىلإ ةبترءلاب هنم

 ةييتابنلا سفنلا ىف ةروص ةيناويحلا سفنلاو «ةيناويحلا سفنلا ىف ةروص

 ناكرألا ىف ةروص نداعملاو «نداعملا ىف ةروص ةيتابنلا سفنلاو

 ءايشألا هذه تناك املف «ىلويهلا ىف ةروص ةعبرألا ناكرألاو ءةعبرألا

 لوألا ببسلا لقعي نأ ىلإ هل ليبس ال ناكو دوجولا ةبتر ىف هلبق اهلك

 امك هنود ام لقعي نأ ىلإ جاتحا تادوجوملا نم هنيبو هنيب ام لقعي ىتح
 ببسلا نم ةضئافلا تادوجوملا تناك املف ءهقوف ام لقعي نأ ىلإ جاتحا

 جاتحا لوألا بابلا ىف انركذ امك ناسنإلا اهرخآ ةرئاد لكش اهلكش لوألا

 طحنيف رابتعالا دنع ةرئادلا سكعي نأ هدوجو ةبترم نم كلس اذإ نراسنإلا

 ىندأ ىه ىتلا قطانلا ريغ ناويحلا ةبترم ىلإ دوجولا ىف هتبترم نم
 غلب اذإف ىلويهلا ىلإ مث ناكرألا ىلإ مث نداعملا مث تابنلا مث هيلإ بتارملا



 ٤ ۲ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قثادحلا

 اهنم دوعصلاب ادبي مث ةبترم تادوجوملا طحأ ىلإ لصو دقف ىلويهلا ىلإ
 ىلإ مث سفنلا ىلإ مث ةروصلا ىلإ هدوعص لوأ نوكيف ىلعألا ًأدبملا وحن

 ىلإ مث نيبرقملا ةكئالملا ىمست ىتلا ةعستلا ىناوثلا ىلإ مث لاعفلا لقعلا

 ةرئادلا تلمك لاَعفلا لقعلا ةبترم ىلإ لصو اذإ هنأ ريغ «ىلاعت ىرابلا

 هنم ةقطانلا ةوقلا نأل ؛لاّعفلا لقعلا ىطختي نأ ىلإ اهلامك ىف جتحي ملو

 هتاذ لمكتل لاَعفلا لقعلا قوف ام ةفرعم ىلإ جاتحي امنإو دوعت هيلإو تأدب

 .هرظنو هملع ةرئاد لمكتل ال هرهوجتو

 اهمسقنو هانركذ ام اهب لثمن ةرئاد ريدن نأب بابلا اذه لمكن نحنو
 هولتنو لاَعفلا لقعلا اهأدبم لعجنو ةعستلا داحآ بتارم ىلع ماسقأ ةعست

 ىتح ًادعاصو ًاردحنم كلذ ىلي ام مث ةبترمب دوجولا ىف هتبترم لصتي امب
 قوف امم ائيش ةرئادلا هذه ىف ركذن الو هيلع تادوجوملا رخأ فطعني

 هذهو لاَعفلا لقعلا ىلإ هعجرم ناسنإلا نأ اهآر نمل نيبتيل لاَعفلا لقعلا

 :اهتروص



ti ة .ةئادحلأ بلاطملا ىف قن وعلا ةيفسلفل هصي 

 ةرئادلا



 ةءصبوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۴٦

 لقءلا ةروصب روصتي نأ ىئزجلا لقعلا ةوق ىف نإ مهلوق حرش ىف

 ىلكلا

 رارسأ مهف ىلع كناعأو «تايفخلا كل هللا حضوأ - اذه

 ناسنإلا نأ اذهب مهدارمو فيرش ىنعم تحت فيطل عرف - تادوجوملا
 لعلنلا ىلإ ةقطانلا هتوق تجرخف لقعلا رون هيلع ضاف اذإ هترطفب ًأيهت

 ىف ىتلا روصلا ىئزجلا هلقع ىف لصحف تادوجوملا عيمج روصتي نال
 هيلع ضافأ ىلكلا لقعلا عدبأ امل ىلاعت ىزرابلا نأ كلذو ىلكلا لقعلا

 ةكرح الو نامز الب ةدحاو ةعفد اهذاختا ءاش ىتلا ءايشألا روص

 مل ذإ كلفلا ةكرح ةطساوو نامزلاب ىلويهلا ىلع ةيلكلا سفنلا اهتضافأو
 قلخو ءةبقاعملا ىلع اهلبقت امنإو ةعفد اهلك اهلبقت نأ ىلويهلا ةوق ىف نكي
 ملاعلا ىف ام عيمج هقلخ ىف عمجو تاقولخملا رخآ ناسنإلا لجو زع هللا

 نم رصتخم هنا ليقو «رغصألا ملاعلا ىمس كلذلو هنم ارصتخم راصف
 رخآ وهف لقعلا ملاعو سحلا ملاع نيب ادح هلعجو ظوفحملا حوللا

 ولعي نأل ضرعم وهو ةيلقعلا تادوجوملا لوأو ةيعيبطلا تادوجوملا

 نسم كلذ ىف تلق دقو ىندألا ملاعلاب قحليف لفسيو ءىلعألا ًالملاب قلحيف
 .فيفخلا

 ىلويه ىف ةروص تبكر ناس نإ اي نيدض نيب ام طسو تنأ
 لوفس تلفس ىوهلا تعطأ وأ اولع تولع ىوهلا تيصع نإ



 ۲۷ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 أيهم راص ربكألا ملاعلا ىف ام عيمج هتقلخ ىف عمج هنأ لجأ نمف

 ملاعلا ىف ام عيمج روصتي نأل ةلقاعلا هتوقب ادعتسم ةلضافلا هترطفب

 تالوقعمو «تاسوسحم٠:نافنص ناسنإلا تاكردم نأ كلذ نايبو «ربكألا

 اهتالوقعم ىه اهئدابمو اهسانجأو ءاهعاونأو تاسوسحملا ىه صاخشألاف

 ءايشالل لقعلاب كاردإو تاسوسحملا ءايشألل سحلاب كاردإ :ناكاردإ هلو

 ىمسي تاسوسحملا هكاردإف هلكشب كردي امنإ ءىش لك نأل ةلوقعملا

 ىناثلا هلامك ىمسي تالوقعملا هكاردإو «ىلوألا هتايحو لوألا هلامك

 ناكو - الوقعمو اسوسحم - نيفتص هلك ملاعلا ناك اذإف ةريخألا هتايحو

 راص كلذل هترطفب ائيهم ناكو اعم امهكاردإب ناسنإلا رهوج لامك

 ملاعلا ةروصب روصت دقف تالوقعملاو تاسوسحملا كردأ اذإ ناسنإلا

 ةر نم ارقص ااغ ف ل قس 0 ا وا

 .اهيف هل لمع ال ةقلخ :امهدحأ

 باستكالاب ىه امنإ هتداعس نأ الإ هبستكي باستكال :ىناثلاو

 لعج دادعتساو ةئيه ىه امنإف ءهتقلخ اماو ءدافتسملا لقعلا لوصحو

 ةبترم ىأ ملاعلا نم هتبترم ملعو هتاذ مهف نإ ةداعسلا لينل امهب اضرعم

 هنوكب ضرغلا ام فرعي ملو هتاذ لهج نإو «دعسو اجن ؟ىه ليصحت

 ماين سانلا» :# ىبنلا لاق كلذلو «هؤاقش لاطو كله تادوجوملا رخآ

 :ىلعل لاقو «هبرب مكملعأ هسفنب مكملعأ» :لاقو «اوهبتنا اوتام اذإف

 .'«مهلامعأب هيلإ سانلا برقت اذإ كلقعب ىلاعت هللا ىلإ برقت»

 سانلا) :ةنسحلا دصاقملا ىف ىواخسلا لاق «ةعوفرم نيثدحملا دنع تبثت ال ثيداحأ كلت )١(

 ٠ .ههجو هللا مرك -ىلع لوق (اوهبتنا اوتام اأإف ماين



 ۲۸ ةصيوءلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىوس دوجولا نم فانصأ ةسمخ ملاعلا راص هانمدق ىذلا اذهلو

 سفنلا ىف دوجوو «لاعفلا لقعلا ىف دوجو :ىلاعت ئرابلا ملع ىف هدوجو

 ىف دوجوو «ةليختملا ناسنإلا ةوق ىف دوجوو «ىلويهلا ىف دوجوو ءةيلكلا

 ةرئاد لاك رابتعالا اذهب ريصيف ءدافتسملا لقعلا هل لعج اذإ ةقطانلا ةوق

 ىف ةدرجم ةروص نوكي نأ هأدبم نأل اهيلإ دوعتو ةطقن نم ًادبت ىتلا

 روصتي كلذ دنعو لقعلا ىف ةدرجم ةروص ريصي نأ هتياهنو «لقعلا

 ةرو-صب اعوضوم ناسنإلا ريصيو ىلكلا لقعلا ةروصب ىئزجلا لقعلا

 اذإ ناسنإلاف ءةروصلا ىلويهلا لمحت امك هتاذ ىف هتروص لمحي ملاعلا

 تلاق اذهلو ءةبوجعأ اهرثكأو «ةعنص تاقولخملا برغأ ربتعملا هيف ربتعا

 ىفرلط هيرطقب مظتنا هنأل ؛ةمكحلا لامك هدوجو ىف ضرغلا نإ :ءامكحلا

 كلذب !وادرأ ءامهمظنت ىتلا ةطساولاب نيفرطلا لامكو امهنيب راصو ملاعلا

 اسوسحم ارهوجو ءالوقعم ارهوج قلخ امل - هلالج لج - ىرابلا نأ

 مظنيف نيرهوجلا نيب لصي اثلاث ارهوج قلخ نأ ىف ةمكحلا لامك ناك

 نم لاو نکلا اعر لئلا كاع نت اح نسا راف نقشا

 ةهج نمو ةيعيبطلا روصلا بتارم ىلعأ ىف ةيعيبطلا هتروص ةهج

 ليئارسا ىنب بتك ىفو «ةيلقعلا روصلا بتارم ىندأ ىف ةيلقعلا هتروص

 تسيل ىتلا ةعيبطلاو ةيئاملا ةعيبطلا نيب موختلا ىلع قلخ ناسنإلا نأ

 نكءملاو نكمملا مسق نم هنأ هعبطب ةطساو هنأ ىلع اضيا لديو ةيئامب

 ليبس ىلع كلذ ىف تلق دقو «عنتمملاو بجاولا نيب ةطساو هتعيبطب

 :(ليوطلا نم) ظعولا



 ۲۹ تپ - ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 بجاو كنأ تنقيتسا ول فيكف نكمم كنأ تنقيأ دقو هيتت
 بجاح هللا نع وأ یجري صیحم ىظل وأ تم اذإ ندع نع كل لهو

 ىتلا روصلا نم ةروص هنأ نكمملا نم ناسنإلا نوك ىنعمو
 ةروصلا سبلت اهنأل نكمملا ةعيبط تماق ىلويهلابو ىلويهلا اهعوضوم
 ال ولو «لعفلاب ةراتو ةوقلاب ةرات ةروصلا اهيف نوكتو ةرات اهعلختو ةرات
 بجاو :نارصنع الإ ءايشألل دجوي ملو نكمملا ةعيبط تلطبل ىلويهلا
 .علدممو



 ةصيوءلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ةيمهو ةرئاد ددعلا نإ مهلوق حرش ىف

 سيسلو ددعلا دوجول ةلع وهو هؤدبمو ددعلا لصأ دحاولا نأ ملعا

 ىلع ةرئادلا رخآ فاطعنا هيلع فطعنمو هيلإ بوسنم ددع لكو ددعب

 ةبسن ةيناثلاو «ريثكتو فيعضت ةبسن امهادحإ :ناتبسن هيلإ دادعالاو ءاهلوأ

 ةعبرأو ةتالثو ناقثاو دحاو :كلوقك ريثكتلا ةبسن امأف «ليلقتو ةئزجت

 فصن :كلوقك روسكلا ةبسن ىهف ليلقتلا ةبسن امأو ء«داز امو ةسمخو

 امك ليلقتلاو ةئزجتلا بتارم لوأ فصنلاو كلذ وحنو سمخو عبرو ثلثو

 نيتهجلا اتلك ىف بهذي وهو ريثكتلاو فيعضتلا بتارم لوأ نينثالا نأ

 ىلإ ديزت ىف بهذيو ةيمكلا لقأب ئدتبي ريثكتلا نأ ريغ ةياهن ريغ ىلإ

 ىزجتلا بهذيو فصنلا وهو ةيمكلا رثكأ نم ءىدتبي ليلقتلاو ةياهن ريغ

 ةئشان اهتدجو دحاولاو اهلك دادعالا كركفب تربتعا اذإف ةياهن ريغ ىلإ

 داد_عألا ىلإ ىرسي دحاولا ةوق نإف هنم اهءوشن امأو «هيلإ ةعجارو هنم

 وه ةطساو ريغب هنم دلوتي ىذلا ددعلاو ةطساو ريغبو ةطساوب اهغ وصيف

 كلذ كو نيشالا ةطساوب الإ دحاولا نم دجوت الف ةثالثلا امأو نانتالا

 الإ دجوت ال ةسمخلا كلذكو نينثالاو ةثالثلا ةطساوب الإ دجوت ال ةعبرألا

 الإ دحاولا نم دجوي ال ددع لك كلذكو نينثالاو ةثالثلاو ةعبرألا طس وتب

 ىذلا وه امهنيب ىذلا ددعلا نوكيف دادعألا نم (كاذ نيبو) هنيب ام طسوتب

 ةوقلا كلت نم هيلإ ىرسي امب ادوجوم ريصيف ةينادحولا ةوق هيلإ ىدؤت
 ىلإ هتوق نايدؤي ةثالثلاو «نانثالاو ءةثالتلا ىلإ دحاولا ةوق نايدؤي نانثالاف



 ۳۹ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ام اذكهو ةسمخلا ىلإ هتوق ىدؤت ةعبرألاو ءةنالثلاو «نانثالاو ةعبرألا
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 فرطلا ىلع ةرئادلا ىفرط دحأ فالدعناف هيلع هفاطعنا ةيفيك امأو

 داحألا بتارم اهئاقبتساو هنم دادعألا دلوت دعب الإ نوكي ال كلذ نإف رخآلا

 ةبترم ةعستلا دعب ددعلل سيلو دادعألا بتارم رودت اهيلع ىتلا ةعستلا

 راصف دحاولا ةبترم ىلإ فطعنا ةعستلا ةبترم ىلإ ددع غلب املك نكلو

 ( .ةيمهو ةرئأد

 ىلإ هتوق نانثئالا ىدؤيو نانثالا هنم ًاشني دحاولا نأ :كلذ نايب

 دوجول ةلع امهالكو نينثالا ةطساوب دحاولا نم ةثالثلا نوكيف ةثالتلا

 ام ةثالتلا ىدؤت مث ةديعب ةلع دحاولاو ةبيرق ةلع نينتالا نأ ريغ ةثالتلا

 نم ةعبرألا نوكيف ةعبرألا ىلإ دحاولا ةوقو نينثالا ةوق نم اهيلإ ىرس

 مث ء«للع ثالث ةعبرألا دوجول نوكتف «نينثالاو ةثالتلا ةطساوب دحا ولا

 دحاولا ةوق نم اهيلإ ىرس امم ةعستلا نوكت نأ ىلإ اذكه رمألا رمتسي

 ا ا ووو ا ا او ےک

 ىف اهيلإ دحاولا ةوق زواجتب ةرشعلا تنوكت ةعستلا دحاولا ةوق تزواجت

 لامكل دحاولا ةبترم ىلإ ةيمهو (ةرادتسا) ددعلا رادتساو ةعستلا ةوق

 نأ ىلإ ةثالثك نوثالثو «نينئاك نورشعو «دحاوك ةرشع تناكف «بتارملا

 نيعستلا ىلع ديزت مت «تارشعلا رئاود هذه ىمستو ةعستك نوعست نوكت

 ةهعست ددعلا ريصيف ةئاملا دوجو حصي اهب ىتلا ةرشعلا ةعيبط ميوقتل ةعست

 تماق نيعستو ةعستلا دادعألا ىف ةيراسلا دحاولا ةوق زواجت اذإف نيعستو

 رادتساو نيعستو ةعستلا ةوقو دحاولا ةوق نم اهيلإ ىهتنا امب ةئاملا ةعيبط



 ةصيوءلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا
۳۲ 

 نانئامو «دحاوك ةئام نوكتف دحاولا ةبترم ىلإ ةيمهو ةرادتسا ددعلا

 ةهعستك ةئامعست ريصت نأ ىلإ ةعبرأك ةئامعبرأو ءةثالثك ةئامنالثو «ناناك

eyداحألا بتارم تلمك ةئامعست ددعلا غلب اذإف نيئملا رئاود هذه  

 كل عمتجتف ةئاملا ةعيبط اهب موقتل نيعستو ةعست اهيلع ديزت ةعستلا

 ددعلا اذه دادعألا ىف ةيراسلا دحاولا ةوق تزواجت اد دقو هناا

 هنيب ىتلا دادعألا ةوقو دحاولا ةوق نم اهيلإ ىرسي امب فلألا تنوكت

 نوكيف «هدحاولا ةبترم ىلإ عجرو ةيمهو ةرادتسا ددعلا رادتساو اهنيبو

 ةعست ريصت نأ ىلإ ةثالثك فالآ ةثالثو «نانثاك نافلأو دحا وك فلألا

 اا اد الا ف ادب اذكهو .فلألا رئاود هذه ىمستو «ةعستك فالآ

 ددع لك نوكيو اهلبق ىتلا دادعألا ةطساوب دحاولا ةوق نم اهيلإ ىرسي

 ةبترم نع هتبترم تدعب امل نوكيف هدوجو رخأت امل ةلع هدوجو قبسي

 للعلا ةلع دحاولا ريصيو هدوجول ةلع اهنم دحاو لك ةريثك للع دحاولا

 ىلإ ددعلا رادتسا ةعستلا داحآلا بتارم تلمك املكو «بابسألا ببسو

esنم ددعلا كلذ دعب رادقم ىلعو ةيمهو ةرئاد هنم تراصف  

 .هانلق ام ىلع هدجت كلذ ربتعاف اهرغصو هترئاد مظع نوكي دحاولا

 ىوط زاغلأو زومر ةيددعلا رئاودلا هذه ىف مهريغو دنهلا لهألو

 رصقت مهلوقعو ءاهمهف نع دعبت سانلا ناهذأ تناك ذإ ءاهملع سانلا نع

 هيلإ هتبسنو دحاولا نم ددعلا ءوشن ةفرعم ىف نأ نوريو ءاهملع نع

 ملاعلا ءوشن (هتفرعم) هيلع ةعستلا دادعألا بتارم لامك دنع هفاطعناو

 ثودح ملعي نأ ناسنإالل نكمي سیلو :اولاق ىلاعت یرابلا نع دجو فیکو

 ءددعلا قيرط نم برقأ قيرطب ىلاعت ىرابلا نع اهثاعبناو تادوجوملا



 _ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۳۳

 ةفيرشلا مهترطفب نيدعتسملا ءالقعلا نأ - هلالج لج - ىرابلا ماع دقو

 ىلع نوردقي الو هنع تادوجوملا ثودح ىف نوركفتيس ملعلا لوبقل

 ءىلويه نم الإ ءىش ثودح روصتي نأ هنكمي ال ناسنإلا نأل كلذ روصت

 ةعدبم ةثدحم اهلك ءايشألا هذه نأل تالآو ةكرحب ناكم ىفو «نامز ىفو

 لهسأ اقيرط كلذ ةفرعمل - لجو زع - ىرابلا لعجف أعم اهلك ةثيدح
 .دحاولا نع ددعلا ءوشنب رابتعالا ىهو قيرطلا هذه نم

 - ىرابلا كلذكف ددعلا نم سيلو ددعلا دوجول ةلع دحاولا نأ امكف

 مهوت ول دحاولا نأ امكو «ملاعلا نم سيلو ملاعلا دوجول ةلع - هلالج لج

 ول ىلاعت ىرابلا كلذكف تمدعو اهلك دادعألا تعفترال همدعو هعافترا

 مل تعفترا ول اهلك دادعألا نأ امكو «دوجوم ءىش نكي مل مدعو عفترا

 بجوي مل تادوجوملا عيمج عفترا ول كلذكف دحاولا عافترا كلذ بجوي

 نع ىنغ - لجو زع - ىرابلا نأ اذهب تبثف «ىلاعت ىرابلا عافترا كلذ

 هنأ ىنعأ -قلطم دوجو دحاولا دوجو نأ امكو .هيلإ رقتفم ملاعلاو ملاعلا

 - فاضم دوجو اهلك دادعأألا دوجوو -هريغ ىلإ هدوجو ىف جاتحي ال

 «دحاولا دوجوب اهدوجو نأل اهدوجو ىف اهسفنأب ةلقتسم ريغ اهنأ ىنعأ

 ىلإ هدوجو ىف جاتحي ال هنأل قلطم دوجو ىلاعت ىرابلا دوجو كلذكو

 نم سبتقم اهدوجو نأل فاضم دوجو اهلك تادوجوملا دوجوو هريغ

 نم دحاولا نم دوجولا تسبتقا اهلك دادعألا نأ امكو ء«هنع ضئافو هدوجو

 ءىش ىلإ اهداجيإ ىف دحاولا جتحي ملو ناكم الو «نامز الو «ةكرح ريغ

 هكرح ريغب ىلاعت ىرابلا نع تادوجوملا ثودح كلذكف «هتاذ ريغ رخآ

 اهداجيإ ىف جاتحي نأ ريغ نمو تاودأ ريغبو «ناكم ريغبو «نامز ريغبو



f:ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا  

 الو نامزلاب دادعألا ہدقت هنأب فصوي ال کاکو فرغ وک ىلا

 ىلاعتو هناحبس - ىرابلا كلذكف هنع ةثدحم دادعألا نوكي نأ كلذ لطبب

 حم اعلا نوكأ كلذ نط از نا ا ق

 دادعألا نم ثدح ام ةرثكب ةينادحولا نع ريغتي ال دحاولا ع

 كلذكف «هرهوج ىف ةلاحتسا الو هتاذ ىف أرثكت كلذ بجوي ملو هنع

 الو - هتینادحو نع یلاعت - یرابلا ریغت بجوت ال هترثکو ملاعلا ثودح

 دجوت دادعألا نأ امكو - صقنلا تافص نع هللا ىلاعت - هتاذ ىف ا رثكت

 كلد_ك اهاوق نم ةرشعلا ىف عمتجي امو ةعستلا داحآلا طس وتب دحاولا نع

 عمتجي امو ةعستلا ىناوثلا ةطساوب ىلاعت ىرابلا نع تادوجوملا تدجو

 ضاف امو ىناوثلا نم هيلإ ةيراسلا ىوقلا نم رشاعلا (لقعلا) دوجوملا ىف

 .اهتطساوب ةينادحولا ةوق نم هيلع

 نم ءىش لكدجو ركفملا ركفو ربتعملا ربتعا اذإ كلذكو

 لصفو اهب دحوتي تاذ هل تراص نأب ادوجوم ريصي امنإ تادوجوملا

 ىرابلا نم هيلإ تراس امنإ دحوت اهب ىتلا ةدحولا كلتو هريغ نم لصفي

 ءهتيوه ىه ةدحولا كلتو «تادوجوملا نم هنيبو هنيب ام ةطساوب ىلاعت

 «مدع ةدحولا كلت هتقراف یتمف هاوس نمع هزیمتو هماوق اهب یتلا هتروصو

 دوجولا ضافأو اهنوك ىذلا وه ءايشألل ىلاعت ىرابلا نم ةدحولا نايرسف

 ءعيمجلا دوجو ةلع ىلاعت وهو «ضعبل اللع اهضعب ريصو اهبتارم ىلع

 هريغ لعف نأل .ةقيقحلاب لعافلاو «قلطملا لعافلاو للعلا ةلع هومس كلذلو

 هنم ادوجو قبسأ وه امع لعفلا لبقي هنأل ةفاضإلاو زاجملاب لعف وه امن

 لعفنم وهو هتحت امل لعافو هقوف امل لعفنم وهف هدعب ام ىلإ هيدؤير



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ا

 لعفني ال لعاف نم لاعفألا ًادبم نوكيف ةفاضإلاو زاجملاب لعافو ةقيقحلاب

 هنود اميف لعاف امهنيب امو ةتبلا لعفي ال لعفنم ىلإ اهاهتنمو ةتبلا هريغك

 كق وق امل لفت

 لك ىف ىلاعت ئرابلا نإ :ءامكحلا تلاق بابلا اذه ىف هانركذ املو

 ةدحولا نايرسو تادوجوملا ىف هتعنص راثآ دوجو كلذب اودارأ امنإ ءىش

 تحت عقيو ةنكمألا لكب هنأ كلذب اوديري ملو تاثدحملا نوكت اهب ىتلا هنم

 ارگ الغ او ك غ نق د لالا نم تش ی وا فا

 اومعزف اشحاف اطلغ عضوملا اذه ىف ةفسالفلا نم موق طلغ دقو

 ىلاعت هللا نإ :سلات لاق اذهلو ملاعلا ىف هل ًأيهتت ةروص ىلاعت ىرابلا نأ

 وه لولعملا نأو هللا ىه ملاعلا ةرك نأ :نونيز لاقو ءءايشألا ىف تباث

 ىف ةدحولا نايرس نم هوأر ام ةدسافلا ءارآلا هذه ىلع مهلمح امنإو ةلعلا

 عم اوعمسو ىلاعت ىرابلا دوجوب قلعتم ءىش لك دوجو نأو تادوجوملا

 نم مهل جتنأف ءىش لك ىف ىلاعت هللا نأ ءامكحلا نم ءامدقلا لوق كلذ

 ناك ول هنأل لاحملا ىلإ مهدوقي كلذ نأ اوركفي ملو «ثيبخلا مهوتلا كلذ

 ىلإ ةرقتفم ةروص لك نأل هريغ ىف الومحم ىلاعت ىرابلا ناكا كلذك

 ثودحلا لئالد لطبتو اميدق ملاعلا نوكي نأ كلذ نم مزليو اهلحي عوضوم

 ةنكمألا ىف المتحم ةنمزألا تحت اعقاو ىلاعت ىرابلا نوكي نأ مهمزليو

 اهعلخيو ةرات ةروصلا سبلي نأ ىلويهلا نأش نم نأل ةمئاد ةلاحتسا ىف

 ةراتو اسنج ةراتو اعون ةراتو اصخش ةرات ىلاعت ىرابلا نوكي نأو ةرات

 الو لهو ن لا ن و دوت س ت ا ا دة ا

 نم ال مهئاقمح نمو مهئالقع نم ال ةفسالفلا ءافخس نم نودعي



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۳٦

 دة و 4خ رمو درد مت ق
 ىضتقت ال ةنيابم ائيش هبشي الو ءىش ههبشي ال تاهجلا عيمج نم ملاعلل

 ےک ا ویو ےک ا روم هنأو الاصفناو ناکمب ازیحت

 حلعي امنإو لوقعلا اهب طيحت ال ةيفصو ةيلج ةفص لب ؛الاصتاو ةجزامم

 ىستلا هتافص رئاسك ليثمت الو ريوصت ريغ نم لئالدلا هيلع لدت امب كالذ

 للضو هركنأو ليواقألا هذه نم لوق لك وطسرأ در دقو «فيكت الو تبثت

 دقو اهلاق نم رفكو ليواقألا هذه ركنأ فيك" :لئاق لاق نإف .هرفكو هلئاق

 ىلع ملاعلا ةلع ىلاعت ىرابلا نأ ةعيبطلا دعب امب موسوملا هباتك ىف لاق
 ؟"هل ةروص هنأو هل ةياغ هنأو لعاف هنأ ىنعم

 وهو اف رك ن ج فو همه ادر لا هات

 الو ةيصخشلا ةروصلاب فصوي ال ىلاعت ىرابلا نأ حرص دقو هلثمي

 امنإو - كلذ نع ىلاعت - صقن اهب هقحلي ةفصب الو ةيعونلا ةروصلاب

 ااا تف اب ف رسرم نک ةآ خم اقا نا یف

 - كلذ نع ىلاعت - صقن هب هقحلي ال ىنعمب ملاعلا ةروص هنأب هفصو

 ارداقو املاعو ايح ىمسي امك اهتافصب فوصوم ريغ ءايشألل نيابم هنأو

 ةثالث ىلع كلذو ءاصقن ىضتقت الو ًاهبش بجوت ال ناعم ىلع كلذ وحنو

 ىلاعت ىرابلا الإ ةقيقحلاب ادوجوم نكي مل امل هنأ :اهدحأ :ناعم

 قالطالا ىلع دوجوملا وه ناكو دن الو دض هل نکي ملو هتاعونصمو

 یلاعت هعافترا مهوت ول هنإ یتح هدوجو نم سبتقم هتاعونصم دوجوف

 ماوق هل نكي مل ذإ دوجو الك ملاعلا دوجو راص (و) دوجوم لك عفترال

 ناك ذإ هل ةروص هناك راصو ادحاو ادوجوم ناك هنأك راص ۽ هتاذب



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۳4۷

 فصوي ال یلاعت ناک ناو هتروصب روصملا دجوي امک هب ادوجوم

 :لاق هنأ كلذو سواميط باتك ىف اذه وحن نوطالفأ لاق دقو ة روصلاب

 نوكتي ىذلا ءىشلاو ةتبلا نوكت هل سيل رهدلا دوجوم وه ىذلا ءىشلا'

 ىناثلابو سانجألاو عاونألا لوألاب دارأ "ةتبلا دوجو هل سيل رمهدلا ىف

 ةدوجوم ريغ اهنأك اندنع ةدوجوم ىه ىتلا صاخشألا لعجف صاخشألا

 اهسانجأو اهعاونأل دوجولا تبثأو ةمئاد ةلاحتساو لصتم ناليس ىف اهنأل

 ريغتت ال دحاو لاح ىلع اهتابتل اندنعو ساوحلاب ةدوجوم ريغ تناك نإو

 هنأك هسفنب هل ماوق ال ناك ىتح ملاعلا وطسرأ لعج اذكهف ءاهعبط نع

 ال ىتلا ةروصلاك هلعجو هدحو ىرابلا وه دوجوملا لعجو دوجوم ريغ

 اک هدوجول اببس هدوجو ناک یتح ةقيقح ال ًابیرقت اهب الإ روصملا دجوي

 ىف ءاففلا ةيفوصلا اذه ىمسيو اهروصم دوجول اببس ةروصلا نوكت

 اا س ا اے ا ا ر رنا ورو ا
 ىلع هتدحو نم ضافأ ىلاعت هنأ :ىناثلا ىنعملاو .ءايشألا ةروصد ىلاعت

 كتب دجوي امنإ دوجوم لكف اهب روصتي ةيوه هب هل راص ام دوج.وم لك

 ىه ةروصلا نأ :ثلاثلا ىنعملاو .اهتروصب هيلإ هنم ترس ىتلا ةدحولا

 لوألا هلامك ىلع وهف ةوقلاب ناك اذإ ءىشلا نأل هلامكو روصملا ةياغ

 لعفلا ىلإ ةوقلا نم هجورخو رخالا هلامك ىلع راص لعفلا ىلإ ج.رخ اذإف

 ةوقلا نم ملاعلا جرخأ ىذلا وه ىلاعت ىرابلا ناك املف «ةروصلاب وه امنإ
 هنأك هجولا اذه نم راص - دوجولا ىلإ مدعلا نم ىنعأ - لعفلا ىلإ

 اميف انمالك ىف ىرتسو ةقيقحلا ىلع هتروص ريغ ناك ناو ملاعلا ةروص

 .ىلاعت هللا ءاش نإ -احوضو ىناعملا هذه نم ديزأب اذه دعب



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا - ۳۸

 ىلع لإ اهب فصوي نأ حصي ال ىلاعت ىرابلا تافص نإ مهلوق حرش ىف

 بلسلا هجو

 ةلازإل فوصوملا اهب فصوي عون :ناعون تافصلا نأ ملعإ

 بطاخملاو "ديز ىنءاج" :كلوقك رخآ فوصوم نيبو هنيب كارتشالا

 مهنم دحاو لك لاجر وأ «مسالا اذهب ىمسي امهنم دحاو لك نيلجر فرعي

 بطاخملا دنع اهب زاتمي ةفصب هفصي نأ ربخملا جاتحيف مسالا اذه هل

 نكلو كارتشاإلا ةلازإ هب داريال رخآلا عونلاو «همسا ىف هكراشي نمم

 هل فصوي نأ نع ىنغ بطاخملاو همذ وأ فوصوملا حدم هب داري

 نبإ الإ هبطاخي نمل سيلو "بيجنلا كنبا تيأر" :لئاقلا لوقك - روكذملا

 .عونلا اذه نم اهلك - هلالج لج - ىرابلا تافصو «كلذ وحنو دحاو

 اهب هيلع ىنثيو «نوفصاولا اهب هحدمي تافص وه امنإ عونلا اذهو

 ريغ تدائدحملا عيمج نع انئاب - هلالج لج - ءىرابلا ناك املو .نونتملا

 نإو ء«هئانث ىف ارصقم هيلع ىنثملا راص تاقولخملا نم ءىشل هبشم
 .دجمو مظع نإو ء«هبجوتسي امل غلاب ريغ دهتجا

 .ريصناتو داصتقاو طارفإ :عاونأ ةثالث ىلع حدملا نأ :كلذ نايبو

 ةلزنمو «هتبترم نم عفرأ ةبترم ىلإ حودمملا حداملا عفري نأ طارفإلاف

 ىطختي الو «هتبترم هب زواجتي ال نأ داصتقالاو «هتلزنم نم ىلعأ

 ناهجولاف ءهتلزنم قح هیفوی الو هتبترم نع هطحی نأ ریصقتلاو «هتلزنم

 نأ نكمي ال هنأل - هلالج لج - ىرابلا فصو ىف نالاحم نالوألا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۳۹

 اهب طيحت ال ةنكلا ةلوهجم هتبترم نأل ءهبجوتسيو هقحتسي امب هحدمي

 ةياهن هنأل اهيلإ هعفريف اهنم ىلعأ ةبترم هتبترم قوف سيلو لوقعلا
 حدام لكو داصتقا الو ءطارفإ هل حداملا حدم ىف سيلف اهتياغو ءايشألا

 تافصب هفصي هتأل هقح نم بجاولاب هل فصاو ريغ هحدم یف رصقم هل

 ريصب هنإو ءىح هنإ :لاق اذإف هيلع وه امل ةفلاخم ناعم اهيف لوقعملا

 زع - هب قلي مل اهنم نحن هلقعن ام ىلع تلمح نإ تافصب هفصي امنإف

 نع ىلاعت - تاقولخملاب هوهبش نيذلا نم ثيبخ ىأر اذه لب -- لجو
 .كالذ

 تلاقف «نيتقرف - هلالج لج - هفصو ىف سانلا قرتفا ةلعلا هذهلف

 ءهقلخب ههبش بجوي كلذ نأل باجيإلا قيرط ىلع ةفص هل تبثن ال :ةقرف

 سيل :لوقن نكلو ملاع :لوقن الو «تافصلا هذه دادضأ هنع بلسن نكلو

 «دوجوم وه :لوقن الو «زجاعب سيل :لوقن نكلو رداق :لوقن الو «لهاجب

 اهعبتنو تافصلا هل بجون :ةينات ةقرف تلاقو «مودعمب سيل :لوفن نكلو

 ال ىح :لوقنف «تاقولخملل هبشلا نم هيف مهوت ام لوزيل بلسلا فرح

 وه انلق اذإو :اولاق تادوجوملاك ال دوجومو «ءاملعلاك ال ملاعو «ءايحألاك

 اراصتخا هكرتن امنإف بلسلا فرح ركذن ملو دوجومو «رداقو ملاعءو «ىح

 .حصي مل اهيف انمضم نكي مل نإو ةفصلا ىف انمضم نوكي نأ نم دبالو

 اوبأو ةفصلا باجيإ ىلوألا ةقرفلا تهرك نيأ نم" :لئاق لاق نإف
 سيل ديز' لئاقلا لوق نأ انملع دقو بلسلا هجو ىلع الإ هوفصي نأ
 ؟"لاع دیز" انلوق هدیفی ام دیفی "لهاجب



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحل ل ي,

 سيساو ىفنلا مكح ريغ امكح بجوي ال ىفنملا لوقلا نأ باوجلاف

 الأ باجيإلا نم لصحي امك سايق امهب عقي ليثمت الو هيبشت هيف لصحي

 اعيمج امهنع انيفن امنإف "مئاق ريغ ورمعو مئاق ريغ ديز' انلق اذإ انأ ىرت

 نوكي نأ زوجي دق هنأ الإ رخآ ىنعم یف اعامتجا امهل بجون ملو مایقلا
 نع اتيفن اذإ كلذكو مئاق ريغ امهالكو اعجطضم رخآلاو ادعاق امهدحأ

 ةرفص وأ ةرمح نم رخآ نول ىف اكارتشا امهل بجون مل ضايبلا نيمسج

 عييي مل اديز نأب مكاح دنع نادهاش دهش ول كلذكو كلذ ريغ وأ داوس وأ

 كلملل نأل اهكلم ورمع نوكي نأ الإ ًابجوم كلذ نكي مل ورمع نم هتعيض

 .عيبلا ىفن نم رثكأ امهتداهش ىف سيلف عيبلا ريغ ةريثك اهوجو
 ىتلا دادضألا امأف طئاسو امهنيب ىتلا دادضألا ىف هيلع قفتم اذهو

 رادلا ىف" لاق اذإ لئاقلا نأ نوري موقف فالخ اهيفف طئاسو امهنيب تسيل

 مسل هنأ نوري موقو «ىح رخآلا نأ بجوأ دقف "ىحب سيل امهدحأ نالجر

 امهدحأ ناك اذإ كلذكو ءطقف ةايحلا هنع ىفن ىذلا توم نم رثكأ بج وي

 هيف سيلو لوألا ىأرلا ىأر نم ىأر ىلع رخآلا توم بجوأ دقف ايح

 ىلإ انب ةجاح الو «ىناثلا ىأرلا ىأر نم ىأر ىلع رخآلا توم باجيإ

 سيل كلذ نأل عضوملا اذه ىف نيقيرفلا نم دحاو لك هب جتحا ام ركذ

 - ىرابلا تافص نإ مهلوق ىنعم حرش انهاه اندصق امنإو هاندصق امم

 .بلسلا فرح اهب نرقي ىتح حصت ال - هلالج لج



 با __ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 | هيبشتلا ركذ باب
 ةثدحم (مهلوق نع ىلاعت) هللا تافص نأ معز نم هب رتغا ىذلا

 ةيادهلاو ملعلا لبس انارأو ءةلالضلا نم كايإو هللا انمصع - ملعا

 نأ اوأر مهنأ ثيبخلا ىأرلا اذه ىلإ موقلا ءالؤه اعد ىذلا ببسلا نأ -

 رخآلاورظنلاو لقعلا امهدحأ :نيهجو ىلع الإ هل حصت ال تافصلإا تابثإ

 دوجوب نيهجولا نيذه نم رثكأ اهتابثإ ىلإ قيرط الو ءربخلاو عمسلا
 ادرفنم ءايشألا ثودح لبق مدقلا ىف ىلاعت ىرابلا ناك املف «تاثدحملا

 هتاعونصمو «هراثاب هيلع لدتسي دوجوم كانه نكي ملو دوجولاب

 مدعل ةفصب افوصوم ذئنیح نکی مل هتاعورشمب یلاعت هتبطاخمو
 هيلع لالدتسالا ذئنيح عقو تادوجوملا ثدحأ املف «نيربتعملاو نيبطاخملا

 فصوف كلذ وحنو رداق هنأبو «ملاع هنأبو «ىح هنأب رشبلا ةبطاخمو
 ثودحب ةثدحم تافصلا تراصف «هسفن اهب وه فصوو تافصلاب دئنيح

 ارشب ثعب ىلاعت هللا نأب فرعي الو «تاوبنلاب رقي ال نمو تادوجوملا
 هراثآب هيلع اولدتسا مهنكل «تاقولخملا اهثدحأ رومأ هيأر ىلع تافصلاف

 ةفرعم نم مهسوفن ىف ررقت امو هلاعفأ نم هل اوقتشاف هتاعونصمو
 .اهب هوفصو تافص

 هنأ ةفرعم نم هومتلق ىذلا اذه :دسافلا لوقلا اذهب لاق نمل لوقنف

 ىف ةيناسفنلا تافصلاب افوصوم نوكي نأ لطبي ال اهب هوفصو تافص
 قولخم كانه نكي مل نإو ًادوجوم ءأديرم ءارداق ءاملاع نوكيف «لزألا

 کک

 .ةيتاذلا ىنعي (1)



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ٣

 تت الأ ةيناسفنلا ةفصلا طورش نم سيلو «بطاخم وأ هب لدتسي

 ملعلا ثدح امنإو ءاهتحصب بطاخيو اهب هفصي نم دجوي ىتح اهفوصومل

 اوناك نأ دعب مهايإ ىلاعت هللا ةبطاخم وأ مهرابتعاب قلخلا نم ءامكحلل

 نم لهج اهلطيي ال ىلاعت هل ةتباثف اهسفنأ تافصلا امأو تافصلاب الاهج

 نالطبو انلوق ةحص ىلع لد دقو ءاهملع نم ملع اهتبثي ال امك ءاهلهج

 لطبيب ال ىنابلا كلذكو «بوتكملا مدع هتباتك لطبي ال بتاكلا نأ مهلوق

 مسلعلا نوكي نأ ءىشلا انملع اذإ مزلي الو ءىنبملا مدع ناينبلاب هتفص

 هملع تقو ىف دوجوملا ءىشلا ملعي دق ملاعلا نكلو «نامزلاب اعم مولعملاو

 نوكني نأ بجي ىذلا تقولا ىف نوكيس هنأ ملعيو «هيضُم دعب هملعي دقو

 .هيف

 ال ام - لجو زع - هتافص نم نأ هولاق ام داسف ىلع ليلدلا نمو

 ىح هنأو «قح هنأو «دوجوم هنأو «ءىشب قلعتي ال امو تاذلاب قلعتي

 هقلخ لبق لزألا ىف ناك ىرابلا نوكي نأ دسافلا ىأرلا اذه ىلع بجیف

 ناك هنأ بجوي اذهو قح ريغو «دوجوم ريغو «ءىش ريغ ءايشألل

 نم انوربخي نأ ءايشألا عم ةثدحم تافصلا تناك نإ مهمزليو ءامودعم

 نما وخر ةف لح كف هاا احا ىذلا وه ناك ناف ؟هل اهثدحأ

 سيل نم اقحو ؛«ىحب سيل نم ايحو ءىشب سيل نم ائيشو «مودعم وه

 رخآ اهلإ نوكي نأ ريغلا كلذ لخي مل هل اهثدحأ هريغ ناك نإو ؟قحب
 رخآ هلإ هل اهثدحأ ناك نإف ءهل اهوثدحأ نيذلا مه رشبلا نوكي وأ «هريغ

 ىذلا وهو اهوثدحأ فيكف رشبلا اهثدحأ ناك نإو ءهنم ةدابعلاب قحأ وهف

 ا نر ل ج یا اغ تی ل ولا را لو عا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 4۳

 ثدحي نم ىلإ جاتحم وه نم هريغ ثدحي فيكو ؟هسفن ثدحأ ىذلا وه

 ؟تاثدحم هتافصو هتاذ نم لزالاب فصوی نأ حصي فیکو ؟هسفن

 ةعجار اهنأ نولوقت لهف تافصلا ىلاعت هل متبثأ اذإف" :لئاق لاق نإف

 '"؟تاذلا ريغ ناعم ىلإ مأ ءاهنيعب تاذلا ىلإ

 ممهنأل - هنم هللاب ذوعن - تحب رفك وهو ةمسجملا لوق لوألاف

 تافصلا هب قلعتت ارهوجو ءالومحمو ءالماح ىلاعت ىرابلا اولعج

 .مهلوق نع هللا ىلاعت - ضارعألاو

 ىنعم ىلإ ال تاذلا ىلإ عجرت اهفالتخا ىلع اهنأ ىناثلا لوقلاو

 كلذكو ءاهيف ريغت ال ةدحاو هتاذ ىح هنأو «ملاع هنأب اهيلع دئاز اهريغ

 بهذ هيلإو مهئامعزو ةفسالفلا رثكأ لوق اذهو تاذلا تافص رئاس

 .نيملسملا ءاملع نم ةعامجو «دوادو «ىعفاشلا

 ضرتعا نإف "هريغ اهنأ الو وه ىه اهنإ اولوقت ال" :موق لاقو
 :امهدحأ نائيش لقعي ال لاق نأب تاذلا ىلع ةدئاز ريغ اهنإ لاق نم مهيلع

 :اولاقو لوقلا اذه باحصأ مهيلع ضرتعاف هريغ وه الو «رخآلا وه سيل

 ؟هريغ الو رخآلا وه امهدحأ سيل نيئيش تابثإ لاحتسا نيأ نم

 ملاعلا نوكي نأ مكل زاج فيكف :مكل انلق.دوهعملا فالخ اذه نأل متلق نإف

 فالخ هلك اذهو - ةردقلا وه رداقلاو «ىحلا وه ةايحلاو «ملعلا وه

 وه الو رخآلا وه امهدحا نا لاقي ال نيئيش تابثإ انل زجي ملو - دوهعملا

 ؟دوهعملا فالخ ناك نإو هريغ

 لطبي نأ ءىشلا ةحص ىلع ليلدلا ماق اذإ بجي له مكلأسنو :اولاق

 تابثإ حصي ال هنأ متبجوأ نإف ؟ال مُأ دوهعملا نم ريظن هل نكي مل اذإ



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ٤٤

 وه ملاعلا نا :مكلوق نالطب مكمزل دوهعملا نم ريظن هل نوکي یتح ءىش

 نم سیل ائیش اوتبثت ال نأ مکمزلو ءانمدق ام ىلع ‹«یحلا وه ةايحلاو «ملعلا

 فالخ هلك هنأل ءىش ههبشي الو ءائیش هبشی الو «ناکم الو «نامز

 دجو نأ ريغ نم ليلدلا هيلع لد اذإ ءىشلا تبثي نأ بجو نإو دوهعملا

 لاقي الو ءوه اهنا لاقي ال ىلاعت ىرابلا تافص نإ انلوق حص ریظن هل

 .دوهعملا اهعيمج فلاخي ءايشأب هفصو حص امك «هريغ اهنأ

 لوق متلطبأو مكلوق متححص نيأ نمف :لئاق لاق نإف اولاق

 دق كلذ وحنو «ةردق الب رداق «ملع الب ملاع هنإ ةلزتعملا نم مكموصخ

 ؟دوهعملا فالخ هنأ ىف مهلوقو كلوق ىوتسا

 لصأ ىلع ىنبم انلوق نأل حيحصلا انلوق نإ انلق امنإ اتإ :باوجلاف

 دساف لصأ ىلع ینبم مهلوقو «هب یلاعت هللا فصوی نأ زوجي حیحص
 اضيأو لقعلاو «عامسلا هلطبي رمأ وهو ةثدحم ىلاعت هللا تافص نأ :وهو

 تثا دق ىلاعت هللا نال «مهلوق لطبتو انلوق ححصت عرشلا صوصن نإف

 - مالسلا هيلع - ىبنلا نع رابخألا ترتاوتو «نآرقلا صن ىف املع هسفنل

 ادإو «هعفر ىلع ةلزتعملا ردقت ال امم كلذ وحنو ةدارإو .ةردق هل نأب

 ىلإ هنع لزن مل لضصألا حص اذإف اهدنع انفقو ةهبش انلوق ىف تضزع

 .اعم عيرفتلاو لصألا دسافف مهلوق امأو ء«غيرفتلا ىف ضرعت ةهبش

 ىلاعت ىرابلا نإ :اهيف لوقلاف قزارو قلاخك لاعفألا تافص امأو

 ريغ لزألا ىف ىلاعت ىرابلا نوكي نأ ليحتسي هنأل اهب افوصوم لزي مل

 قزرلاو ء«قلخلا ىه تاثدحملا امنإو كلذك زاص مث قزار ريغو «قلاخ

 هنأو ملاعلا مدقب لوقلا مكيلع بجوي اذه :ليق نإف «قوزرملاو «قولخملاو



4° 
 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ةغللا ىف اهب فصوي تافصلا نأل كلذ بجي ال :انلق هعم ًادوجوم لزي مل

 ىف لعفي نأ ديرم وه نمو لاحلا ىف لعفي نمو «ىضم اميف لعف نم

 براضو نالا أا رمع براضو سا ارق براض دیر لاقي ‹ليقتسملا

 .دهاش ىلإ جاتحي نأ نم ةيبرعلا ةغللا ىف رهشأ وهو ءادغ ارمع



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 3

 ل سداسلا بابلا #
 هسفن الإ فرعي ال ىلاعت ىرابلا نإ مهلوق حرش ىف

 سانلا نم اريثك مهوأ - للزلا نم كايإو هللا انمصع - لوقلا اذه

 هذهب هوفصي نأ مهنم موق مظعتساو «هريغب ملاع ريغ هنأ هب اودارأ مهنأ

 نورخآ معزو «تايئزجلاب ملاع ريغ «تايلكلاب ملاع هنأ اومعزف ةفصلا

 ىلإ مهلاوقأ برقأ ثلاثلا لوقلا اذهو ىلك ملعب تايئزجلاو تايلكلا ملعي هنأ

 عمتجا دقف نارخآلا نالوألا امأو «بقعتلل عضوم هيف ناك نإو «قحلا

 مالكل ليوأتلا ءوسب ىلاعت هللا تافص ىف لهجلاو شحافلا ًاطخلا امهيف

 ةفسالفلا لوق ىنعم نيبن نأ الوأ انيلع بجيو ءةفسالفلا نم ءامدقلا

 هنأ كلذب اوديري مل مهنأو هسفن الإ ملعي ال ىلاعت ىرابلا نإ :نيمدقتملا

 ءالؤه مهوت امم مهتءارب ىلع لدی ام مهمالک نم درونف هریغب لهاج

 .قيفوتلا هلابو «هب اوجتحا اميف كلذ دعب مهضقانت مث «مهيلع



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۷

 ناعم عبرأ لمتحيف هسفن الإ ملعي ال ىلاعت ىرابلا نإ مهلوق امأ

 :ضعب نم اهضعب برقي

 دوجولاف فاضم دوجوو «قلطم دوجو :ناعون دوجولا نأ :اهدحأ

 ءهنم مدقأ ىه ةلعل لولعم وه الو دجوم ىلإ رقتفي ال ىذلا وه قلطملا

 قلطملا دوجولاف ءهل ةلع ناك دجوم ىلإ رقتفي ىذلا وه فاضملا دوجولاو

 قلطملا دوجولا هنأل - هلالج لج - ىرابلا هب فصوي ىذلا دوج ىلا وه

 نم .هاوس هب فصوي ىذلا وه :فاضملا دوجولاو «هدوجول ةلع ال ىذلا

 هب قلعتمو هل عباتو هدوجو نم سبتقم ءىش لک دوجو نأل تادوجوملا

 لجألو ءءىش لك دوجو عفترال ىلاعت هدوجو عافترا مهوت ول هنإ ىتح

 نال «سمشلا نم سمشلا رون دوجوب هنع ءايشألا دوجو اوهبش اذه

 سمشلاب اهيبشت مالكلا اذهب اوديري ملو .اهرون بهذ تبهذ اذإ سمشلا

 اذهب اودارأ امنإو «ريظن هل نوكي نأ زع ىلاعت ىرابلا نأل ءةقيقحلا ىلع

 امك «ماهفألا نم بيرقتلا ةهج ىلع هدوجو ىلإ تادوجوملا راقتفا لثملا

 ال ملكتملا نم مالكلا دوجوك هنع تادوجوملا دوجو نإ :اضيا اولاق

 الو ءانبلا مدع عم دجوي نأ نكمي رادلا نأل «ءانبلا نم رادلا دوجوك

 وه ىلاعت ىرابلا ناك املف «یلاعت یرابلا دوجوب الإ ءیش دجوی نأ نکمی

 املو «هل اعباتو هدوجوب اقحال هريغ دوجو ناك دوجولا حيحصلا دوجوملا

 هنأك ةهجلا هذه نم دوجوملا راص هتاعونصمو وه الإ دوجولا ىف نكي مل
 ملع دقف هسفن ملع اذإ راصو «دحاو مولعم هنأك مولعملاو «دحاو دوجوم

 .هدوجوأ عبات دوج.و لک



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 4۸

 الولو هرهوجت ليمكتو لقاعلا ميمتتب لوقعملا نأ :ىناثلا ىنعملاو

 ىلع اليلد لوقعملا ةرثك تسيلو «هريغ لقعن نأ ىلإ انجتحا ام كلذ

 هرهوج ىف ءىشلا لامك ردق ىلعف ء«هصقن ةدش ىلع ةلالد اهيف لب «هلضف

 صقنلا راص اذه لجألو «هتالوقعم رثكت هصقن ردق ىلعو «هتال وقعم لقت

 اسصقن اهلقأو اهلمكأ هيلإ اهب رقاف ىلاعت ىرابلا نود دوجوم لكل امزال

 اماكف «ىلوألا ةلعلا هلقع نم رثكا ىلإ هرهوج لامك ىف جاتحي ال هنأل

 لامك ىف اهنم دحاو لک جاتحاو اهصقن رثک تادوجوملا بتارم تطحنا

 هنكمي ال ذإ «ىلوألا ةلعلا هلقع ىف هلبق دوجوم لك لقعي نأ ىلإ هرهوج

 ىرابلا ناك املف ءاهنيبو هنيب ىتلا طئاسولا لقعي ىتح ىلوألا ةلعلا لقع

 هسفن لقع اذإ ناكو «هريغ لقعي نأ نع اينغ ناك ءلامكلا ةياهن وه ىلاعت
 .ها وس ام لقع دقف

 ةرئاد ءدادعألا نإ مهلوق حرش باب ىف انركذ دق :ثلاثلا ىنعملا

 هنأ ىلع ءايشألا ةلع ىلاعت ىرابلا نإ :وطسرأ لوق انحرش دنع ةيمهو

 دري مل هنأ انركذو ءاهل ةروص هنأ ىلعو ءاهل ةياغ هنأ ىلعو اهل لعاف

 هنأل عونلا ىه ىتلا ةروصلا الو ءطيطختو «لكش ىه ىتلا «ةروصلاب

 ناك امل هریغ دوجو نأ كلذ ىنعم نإ انلقو «ةروصلاب فصوي ال ىلاعت

 تناك ذإ تادوجومل ةروص هنأك ةهجلا هذه نم راص هدوجو نم اسبتقم

 سنجلاکك هدوجو راصو هتروصب روصملا دجوي امك «هدوجوب دجوت امنإ

 نأ نع هزنت ىلاعت ىرابلا ناك نإو «صاخشألاو عاونألا عمجي ىذلا

 ةقيقح ال بيرقتو «ليثمتب هنكلو صخش وأ «عون وأ «سنجب فصوي

 اهوا او دالا رض



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۹

 ولو «هرهوجو «هتاذب ءايشألا فرعي ال ناسنإلا نأ :عبارلا ىنعملا

 باستكا ىلإ جتحي ملو ءادبأ ةملاع هتاذ تناكل هره وجو «هتاذب اهملع

 اهب لصوتي تالآ اهذختي هتاذ ىلع ةدئاز رومأب ءايشألا ملعي امنإو «ملعلا

 اهدجي ىتلا لوألا تالوقعملاو «سمخلا ساوحلا ىهو «هتال ولعم لين ىلإ

 نم نيفنصلا نيذهبف «هل تلصح نيأ نم ىردي الو «هسفن یف ةزوكرم

 لقعلا لصحيو اهب رهوجت ىتلا ىناعملا باستكا ىلإ لصوتي تالآلا

 زع - ةفصلا هذهب ءايشألا ملعي هنأب فصوي ال ىلاعت ىرابلاو ءدافتسملا

 ىتاذ هملع نأ حص ةفصلا هذه ىلع ءايشألا ملعي نأ لاحتسا اذإو - كلذ

 هتاذ ىلع دئاز ءىش هملع نأب فصوي نأ لاحتسا اذإو «باستکاب سیل

 هريغ ىلإ رقتفم هنأب فصوي نا حصي مل اذإو ءهنيعب ملعلا ىه هتاذ تناك

 ٍدحاو ءىش هنم مولعملاو «ملعلاو «ملاعلا نأ حص هيلإ رقتفم ءىش لك لب

 راص اهيلإ رطضن ىتلا لئالدلاب اذه تبث اذإو ءانسفنأ نم هلقعن ام فالخب

 .ءىش لك ملع دقف هسفن ملع اذإ



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا سه,

 لصف

 ملاع ىلاعت ىرابلا نأ مهركذو ةفسالفلا داقتعا كلذ ىلع لدي اممو

 ملاع هنأو ءاهنم فطلأ وه امو ةرذ رادقم هنع بيغي ال «ءىش لكب

 .هسفن الإ فرعي ال هنإ :مهلوق عم «رودصلا سواسوو سوفنلا رئامضب

 هنم ةيراسلا ةدحولا نأ نوديري ءىش لك عم ىلاعت ىرابلا نإ :مهلوقف

 ًأيهتي اهبو رخآ تاذ نع اهب لصفني تاذ دوجوم لكل لصح اهب ىلاعت

 لهجي ىلاعت ىرابلا نإ :لوقي نأ اذه دقتعي نم ىلع متي فيكف «ئيهتم لك

 ا و لا ت وے ت ا

 فالخب ةداملا نع درجم لقع ىلاعت ىرابلا نإ :مهلوق كلذ نمو

 ناک اذإو ءائیش هبشی الو «ءیش ههبشی ال ناک اذإ لقع هنأب فصوي ام
 نسم انل حناملا نل ؛ءىش هنع فخي مل ةداملا نع ادرجم القع مهدنع

 .ةداملا وه امنإ ءايشألا كاردإ

 «دحاو ءىش هنم .e ءلقعلاو ء«لقاعلا نإ :مهلوق كلذ نمو

 ملعو لقع مهدنع هتاذف «دحاو ءىش هنم مولعملاو «ملعلاو «ملاعلا كلذكو

 ؟ءیش هنع بیغی نأ ملعو لقع هتاذ نم ىلع مهوتي فیکف

 ىف ىلاعت هللا نم برقلا ملعلا نم ضرغلا نإ :مهلوق كلذ نمو

 رادقمبڊ ىلاعت هللاب هبشتلا اهانعم نإ :ةفسلفلا دح ىف مهلوقو «تافصلا

 وه هملع نأو قالطإلا ىلع ملاع ىلاعت هنأ اذهب حصيف ناسنإلا ةقاط

 .قالطإلا ىلع ملعلا
 ملاوعلا ىف ملكت ثيح "سواميط' باتك ىف نوطالفأ لوق كلذ نمو

 انأ ىسع: ول لب ءاذه انملاع ىف انل سيل اذهو' :لاق مث اهلضف ركذف ةيلاعلا



 ها ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ءانعلطتب اهتاكرحو ةعستلا كالفألا انزجف انبذهت نحن ذإ ةيلاعلا ملاوعلا ىف
 د ےل ىا للا داع ےل ےن اف لا اک د
 الو ‹نامز هيف سيلو ةروصلا قاشتنا هنمو «ةروص هنع زوجت الو ةيفاخ

 ةدرجم قئاقح هيف ءايشألا لب ىلويه الو ءةيفيك الو «ةكرح الو «ناكم

 اهتاوذو اهسفنأ ىلع ةعجارو ةتباث هيف ةروصلا لب «ةوق سيل ةفوشكم

 اد لو ع ير اقم نة اا ةر ا فر
 هيلع مهوتي نآ هسفن نع یفنی نأ دیری وهو رخآ عضوم یف لاقو

 نأ لزي مل ملاعلا نإ :انلوقب ديرن امنإ" :لاقف همدقو ملاعلا ةيلزأب لوقلا

 ءاهنوك لبق ةوقلاب تالثمتم «ىلاعت ىرابلا دنع تاروصم تناك دق ملاوعلا

 افراع «هتاذ ىلإ ًارظان اهيلإ اعلطتم لزي مل ىلاعت ىرابلا نأ كلذو
 هيف «هل قباطملا لقعلا ملاع وه ءةفرعملاب هتاذ ىلع دئاز ريغ «هتينادحوب

 حص دقف بقعتلا ىلإ جاتحي ام هيف ناك نإو مالكلا اذهو "ةضحم روصلا

 مهوتي ام فالخب اهنوك لبق ءايشألاب ملاع ىلاعت ىرابلا نأ هبهذم نأ هنم
 .هبيأع

 ءىش نم ام" :سيماونلا ىف هلوق نم اضيأ كلذ ىلع لدي اممو

 نا (نم) مهتعامج رمأو سانلا نم دحاو لك رمأ حالص ىلع نوعا

 اودقتعي وأ اهولهجي نأ نم رضأ الو «ءارآ ةثالث اودقتعيو اوملعي
 ال هنأ اوملعي نأ :ىناثلاو ءاعناص ءايشألل نأ اوملعي نأ :اهدحأ.اهفالخ

 هتيانع تحتو هملع ىف ءايشألا تناك لب ءىش هتوفي الو اًئيش لفغي

 ةئيطخ ئطخي نأ دحأ نم لبقي الو هيضري ال (هنا) :ثلاثلاو «هريبدتو

 اذإ هنابرق لبقي امنإ لب هل رفغيف هيلإ انابرق اهئازإب ميقي نأ ىلع اهدمعتي



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ه٣

 نم اهملعت عضومو اهندعم امنإ ناعم هذهو" :لاف مث 'احلاص المع لمع

 كلذ ىلع لدي اممو "ايجولوثأ"ةينانويلاب ىمسي وهو "ةيهلإلا رومألا ملاع
 نا اگ رنگ ناسنإ ملاعلا نأب مهحيرصتو مهداقتعا مهبهاذم نم

 ةيئزجلا سفنلا ىلإ لصت تاسوسحملا نأ امكف ء«ريغص ملاع ناسنإلا

 ىئزجلا لقعلا ىف اهتروص عبطتف نامز الب ةينامسجلا ساوحلا طسوتب

 ساوحلا لتئامت ىه ءايشأ ريبك ناسنإ وه ىذلا ملاعلا ىف كلذكف «ىنال ويهلا

 لاوحأ اهلبق نم اهب لصتت ربكألا ناسنإلا سفن ىه ىتلا ةيلكلا سفنلل

 ىلكلا لقعلاب تلصتا ةيلكلا سفنلاب تلصتا اذإو «نامز الب ملاعلا

 ىرابلاب تلصتا ىلكلا لقعلاب تلصتا اذإو «ىئزجلا لقعلاب اهلاصتاك

 نم لمج هذه .ىلاعت هللا نيبو هنيب ةطساو ال ىلكلا لقعلا نأل ىلاعت

 بسن نم ليوأت ءوس نم مهتءارب ىلع اهلمأت نم لدت مهبهاذمو مهمالک

 .هسفن الإ ملعي الو ءايشألا ملعي ال ىلاعت ىرابلا نإ :(مهلوق) مهيلإ



o ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 

 امنإ" :لاق نأب ءايشألا ملعي ال ىلاعت هللا نأ معز نم جتحا دقو

 ىلإ هيف جاتحي ءايشألاب ملاعلا نأل ءايشألا ملعي هنأب فصوي نأ لاحتسا

 نم تايلكلا ةفرعم ىلإ لصوتي اهب ىتلا تامدقملا ميدقتو ساوحلا كاردإ

 ىلاعت ىرابلاو ليختو روصت ىلإ هيف جاتحيو «ملاعلا لامك هيفو تدايئزجلا

 ساوح وذ هنأ وأ «هليختي وأ ءائیش روصتي هنأب فصوي نا نع لجي

 ديفي هريغ نأو «تامدقم ىلإ جاتحي وأ «ءىش ةفرعم ىلإ اهب لصوتي

 وهو «هنم هتبترم ردق ىلع لماک لکل لامکلا دیفم وه لب «هتاذ یف الامک

 هل صقن هريغ ملعي هنأ هل انفصو ىفف هيلإ رقتفم هريغو «هريغ نع ینغ

 یک

 هبشي ىلاعت ىرابلا نأ نومعزت له :مهل لوقن نأ اذه نع انباوجو
 مهل هبشم هنأ اومعز نإف ؟مهل فلاخم وه مأ هتافصو هتاذ ىف رشبلا

 قحلي ام صقنلا نم هقحلي نأ مهمزل كلذ ضعب ىف وأ «تافصلاو «تاذلاب

 هنإ :اولاق نإو «ءايشألا رئاس مزلي ام ثودحلا نم همزلي نإو «رشبلا

 ا ف ن ن ا ےک ی و ی ر

 تامدقمو طابنتساب ملعي نأ همزل املاع ناك نإ هنأ متبجوأو «مهملع ىلع

 نم رخآ عونب ءايشألا ملعي نوكي نأ نوركنت امو ؟ساوح ىلإ جايتحاو
 (ناف) ؟اذه هب نولطبت ىذلا امو ءرشبلا ملع هبشي الو فيكي ال ملعلا

 - لجو زع - ىرابلا هيبشت مهمزل «قرطلا هذهب الإ ملع لقعي ال :اولاق

 ءىش مولعم هنأو «ملع هنأو «ملاع هنأ متمعز نيأ نم مهل انلقو «هتاقولخمب

 دحاو ءىش لوقعم هنأو «لقع هنأو «لقاع هنأ كلذكو «هيف رياغت ال دحاو



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 4©

 ال ؛كلذك مهل لاقيو انسفنأ نم هدهعن اميف لوقعم ريغ اذهو «هتافص ىف

 الومحم اضرع وأ «ضارعألل الماح ارهوج نوكي نأ الإ ادوجوم لقعن

 رهاوجلا سنج نم رهوج هنأ ىلاعت ىرابلا ىلع اومكحاف «رهوج یف

 .قرف الو ةلوقعملا

 نيأ نم :تايئزجلا ملعي الو تايلكلا ملعي هنأ مهنم معز نمل لاقيو

 ريغتتو نامزلا تحت لخدت تايئزجلا نأل :اولاق نإف ؟نيرمألا نيب متقرف
 ىه يتلا تايلكلاو سمخلا ساوحلا ىلإ اهتفرعم ىف جاتحتو هريغتب
 جاتحت الو «هريغتب ريغتت الو ء«نامزلا تحت لخدت ال سانجألاو «عاونألا

 متسلأ :مهل لوقن نأ اذه نع انباوجو «سمخلا ساوحلا ىلإ اهتفرعم ىف

 تحت ةعقاولا تايئزجلا ةدهاشمب تايلكلا ملعي امنإ ناسنإلا نأ نوملعت

 هللا نأ نومعزت لهف ؟تايزيرغلا تامدقملاب اهيلع لالدتسالاو نامزلا

 :مهل انلقو رشبلاب هوهبش «معن اولاق نإف ؟ليبسلا اذهب تايلكلا كردي ىلاعت

 ههبشي نأ هعنمي ىذلا امف تايلكلا ملع ىف رشبلا هبشي نأ مكدنع زاج اذإ
 ام وحن ىلع تايلكلا ملعي نأ زوجي ال :اولاق نإو ؟تايئزجلا ملع ىف

 ملع هبشي الو فيكي ال ملعلا نم رخأ عونب اهملعي امنإو ؛رشبلا اهملعي
 ؟قرف الو ملعلا اذهب تايئزجلا ملعي نأ عناملا امف :انلق .رشبلا

 لعجت نأ ىلاعت هللا تافص ىف مالکلا نم هریغو بابلا اذه ةدمعو

 هذه ملعت نأ ىف دهتجتو ؛ءیش ههبشي الو ؛ائيش هبشي ال ىرابلا نأ كلمأ

 هذه كنع تطقس فسفن ىف تررقت اذإف ةحضاولا نيهاربلاب ةلمجلا

 هتافص نوهبشيو ؛رشبلاب ىلاعت هللا نوسيقي مهنأل ؛اهلك سواسولا

 ملاع هللا نأ اهب ىلاعت هللا انفرش ىتلا ةيفينحلا انتعيرش تتبثأ دقو ؛هتافصب



 ه0 - _  __ _ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقتم هنع بيغي ال ؛اهريغصو ءايشألا ريبكب

 ةقرو نم طقست امو ؛رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هنأو ؛ضرألا

 ىف الإ سباي الو بطر الو ؛ضرألا تاملظ ىف ةبح الو ؛اهملعي الا

 ا ا ا ی ےک ا ھو اک

 ىذلا اذه قباطي ام نيمدقتملا ةفسالفلا مالك نم انركذ دقو ؛نولطبملا

 :طيسبلا نم كلذ ىف تلق دقو انتعيرش هب تدرو

 هردق قح هللا ردقي مل لهجب هبراأفصاواي

 هرهجو هقولخم رسب هملع هلإلا توفي فيك

 هرمأاب ناك هلكو ءىش لكب طيحم وهو



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحل - ر ح١

 دسجلا ةقرافم دعب ةيح ةقطانلا سفنلا نأ ىلع ناهربلا ةماقإ ىف

 ةييتابنلا سفنلا امأف :ةقطانو ءةيناويحو ءةيتابن :ةئالث سوفنلا

 فالخلا عقو امنإو مسجلا مدعب اهمدع ىف افالخ ملعن الف ةيناويحلا سفنلاو

 اهقارف دنع مدعت اهنأ موق معزف ؛ةزيمملا ةلقاعلا ىهو ةقطانلا سفنلا ىف

 وهو ؛اهل مدع ال ةيح ةيقاب اهنإ موق لاقو ؛ةيئاويحلاو ةيتابنلا مدعك مسجلا
 كلذ ىلعو ةفسالفلا ءامعز رئاسو نوطالفأو ؛وطسرأو ؛طارقس بهذم

 نأل اهئاقب ىلع ةيفسلفلا نيهاربلا نم ةلمج ركذأ انأو ؛ءاهلك عئارشلا لدت
 .عوضوملا اذهب قيلت ال ةيعرشلا

 ءاوهألاو ؛ةيعيبطلا تاوهشلا ىلإ ناسنإلا ليم :لوألا ناهربلا

 ةه دك و رال لوقو قالا روت نم ةف دلا كالا

 روصتو فراعملا لوبق ىلع هنيعيو ةدح هنهذ ديفي كلذ نم هلالقإو ؛ةدالب

 تلخسنا املك اهنأو ةقطانلا سفنلل ةعيبطلا ةباذإ ىلع كلذ لدف ؛قئاقحلا

 نأ تامدقملا هذه نم جتنيف ؛ةفرعم حضوأو ؛أزييمت رثكأ تناك اهنم

 عيمج نم اهخالسنال قئاقحلل رصبأو ؛ازييمت حصأ توملا دنع نوكت

 .مسجلا دعب ةيح اذإ سفنلاف ىحل الإ روصتلاو زييمتلا نوكي الو ةداملا
 هلا لوق انعرش صوصن نم ىفسلفلا ناهربلا اذه قفاو دقو



o¥ ةضيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا 

 اوتام اذإف ماين سانلا» :مالسلا هيلع "انيبن لوقو ؛[٠۲:ق] (ديدح
 ( .«اوهبتنا

 ناك دقف ةيعيبطلا ءايشألا نم لعفلاب دوجوم لك :ىناثلا ناهربلا

 ىلإ هجرخي لعفلاب دجو مث ةوقلاب ادوجوم ناك ام لكو .ةوقلاب ًادوجوم

 ةوقلاب دراب وه ىذلا ءاملاك «لعفلاب دوجوم وه رخآ ءىش دوجولا

 رارطضا اذهو ءلعفلاب ةراح ىه ىتلا رانلا لعفلاب ةرارحلا ىلإ هجرخمو

 نم هجرخي نأ اضيأ حصي الو هسفن ءىشلا دجوم نوكي نأ حصي ال ذإ

 ايواست دق امهناف ؛ةوقلاب دوجوم وه ام لعفلاب دوجولا ىلإ ةوقلاب دوجولا

 نأ حص نارمألا لاحتسا اذإو دجوم ىلإ رقتفم امهنم دحاو لكف مدعلا ىف

 ادوجوم الإ نوكي الو هريغ الإ نوكي ال لعفلا ىلإ ةوقلا نم ءىشلا جرخم
 ايح رصي مل ةوقلاب ىح ماسجألا ضعب نإ :انلق اذه تبث اذإف لعفلاب

 امنإ مسجلاو «لعفلاب ىح هريغ رخآ رهوج ةايحلا ىلإ هجرخمف لعفلاب

 لعفلاب ىح وه امو لعفلاب ةيح أذإ سفنلاف «هل سفنلا ةنراقمب ايح ريصي
 .ةايحلا مدعت ال اذإ سفنلاف ءةايحلا مدعي ال

 ام ةيدسجلا ساوحلا ىلإ رقتفت امنإ ةقطانلا انسوفن :ثلاثلا ناهربلا

 روصلا نم ةروص اهيف تلصح اذإف ةيلقعلا روصلا نم ةيراع تماد

 لدف ءاهيلإ اهب لصوتت تناك ىتلا ةساحلا لامعتسا ىلإ جتحت مل ةيلقعلا

 نأو مسجلا نع هب ىنغتست اهتاذب الالقتسا ةقطانلا سفنلل نأ ىلع كلذ

 نأ كلذ نم جتنأف اهفراعم اهب طقتلت اهل تالآ ىه امنإ مسجلا ءاضعأ

 .ههجو هللا مرک - ىلع لوق وه لب (۱)



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا ۸

 ىلعتلا ىلإ جثحت مل دافثسملا لّقعلا اهل لصحو ترهوجت اذإ ةقطانلا سفنلا

 .مسجلاب

 اهتاوذ ىف ةروصم ةينالويهلا ءايشألا دجت انسوفن :عبارلا ناهربلا

 لاح ىق ءاتشالا ئر كلذك و انسا وخ نة روضملا :ءاتشألا تتفق كع

 روص ىه امنإ مونلاو ةظقيلا ىلاح ىف كلذ نم انسوفن هارت امو ءانمون

 ىف دوجو :نادوجو اهل روصلا نأ كلذب تبثف اهالويه نم ةدرجم

 دجت نأ انسوفن نكمتت مل كلذ الولو ء«ىلويهلا نع ولخ دوجوو «ىلويهلا

 دعب ناسنإلا دوجو ركنتسي مل كلذ تبث اذإو ءاهالويه ىف ال ةروص

 .عنام كلذ نم عنمي ملو ىلويهلا نم ةدرجم ةروص توملا

 ائيش ملعي ال الفط ادبي ةدهاشملاب ناسنإلا دجن :سماخلا ناهربلا

 ىتح هسفن ىف تالوقعملا رثكتو فراعملا ىف ىقرتي اشن املك لازي ال مث

 نوكي نأ ةفرعملاو زييمتلا نم هديفتسي ام ولخي الف اميكح افوسليف ريصي

 نم ناك نإف ءاعم امهلبق نم وأ طقف هسفن لبق نم وأ طقف همسج لبق نم

 ناک هتدام ترثکو همسج مخض امهم ناسنإلا نوكي نأ بجیف همسج لبق

 لوبق نع دعبأ ناك هتدام تلقو لؤض املكو «فراعملا لوبقل ًاؤيهَت دشأ

 لسلا هب نم ىرن انأل كلذ نم سكعلاب رمألا ىرن نحنو «فراعملا

 هقرافت نأ ىلإ هلامك ىلع قاب هنهذو موي لك همسج صقني لوبذلاو

 ليلدلا اذه وحنب همسج لبق نم كلذ نوكي نأ ليلدلا اذهب لطبيف «سفنلا

 ناسنإلا هديفتسي ام أذإف ءاعم همسجو هسفن لبق نم كلذ نوكي نأ لطبي

 كلذ ىف ظح الو ءطقف سفنلا لبق نم وه امنإ فراعملاو زييمتلا نم

 دوجو حصي الو «ةعانصلل تالآلا ةلزنمب اهل ةلآ هنأ نم رثكأ مسجلل
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 اذإ سفنلاف «ءىح نم اهدوجو حصي امنإو تاوم نم فراعملاو زييمتلا

 عبطلاب تاوم مسجلاو «فراعملاو مولعلا لوبق اهعبط ىف نأل عبطلاب ةيح

 بكرم ناسنإلا نأ ناهربلاب نابف ؛كلذ نم ءىش لوبق هعبط ىف سيل ذإ

 عبطلاب تاوم :ىناثلاو .سفنلا وهو عبطلاب ىح :امهدحأ :نيرهوج نم

 لبق نمدحاو لكل ضرع ام لاز اقرتفا امل امهنأو صو وهو

 عبطلاب تيم مسجلاو «ضرعلاب ةتيم عبطلاب ةيح ااف ا

 مسجلل صلخ هبحاص نم امهنم دحاو لك لصفنا اذإف «ضرعلاب ىح

 ناك ىتلا ةيضرعلا ةايحلا هتقرافو ء«هعبط وه ىذلا ضحملا توملا

 اهعبط ىه ىتلا ةضحملا ةايحلا سفنلل تصلخو «سفنلا نم اهدافتسا

 ىف اهقارغتسا لبق نم اهل ضرع ناك ىذلا ىضرعلا توملا اهقرافو

 .مسجلا

 اهنأل ؛ةيناويحلا سفنلا ضقانت ةقطانلا سفنلا :سداسلا ناهربلا

 .ةيدسجلا تاذللا ىف دهزتو «لئاذرلا حارطاو لئاضفلا بسك ىف بغرت

 تيمس كلذلو كلذ دضب ةيناويحلا سفنلاو «ةيلقعلا تاذللا ىف بغرتو

 ىرخأ ةايح اهل الو دسجلا اهقارف دعب ةقطانلا سفنلل اقئال ناك نإف ءةيميهب

 اذإ ةيناويحلا سفنلاف «صرحت هيلعو ىعست هيف تناك ام ةرمث اهيف ىنجت
 ىف قارغتسالا نم ةيناويحلا سفنلا هب رمأت امو «ةقطانلا نم فرشأ

 ًاطخلا وه ةقطانلا سفنلا هب رمأت امو «لقعلاو باوصلا وه تاوهشلا

 .ةمكحلا هيضتقت امل سكعو لوقعملل بلق اذهو ؛لهجلاو

 ىف اهسابحتاب سفنللا ًايضرع اتومو هيلع سفنلا قارشإب مسجلل ةيضرع ةايح ىنعي )١(
 .مسجلا



 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 ىلإ لحني هنإف طئاسب نم بكرم ءىش لك :عباسلا ناهربلا
 ىرن نحنو «ینامسجو «یناحور :نیئیش نم بکرم ناسنإلاو هطئاسب

 نأ بجي هتيناحور كلذكف ءهلثم ىنامسجب همسج قحل تام اذإ ناسنإلا

 كلذ نأ ةفلاسلا نيهاربلا نم هانمدق امب حص دقو ءاهلثم ىناحورب قحلت

 دعب ىح اذإ وهف ءلعفلاب ىح هنأو ةايحلا همسج ديفي ىذلا وه ىناحورلا

 .ةايحلا مدعي ال دسجلا ةقرافم

 سفنلا ةنراقم وه اندنع ةيدسجلا ةايحلا ىنعم :نماثلا ناهربلا

 هلامعتسا اهكرتو هايإ سفنلا ةقرافم توملا ىنعمو «هايإ اهلامعتساو مسجلا

 نوكت نأ ةايحلا ىنعم" :مسجلا كالهب ةكلاه سفنلا نأ معز نم لاقو

 سحلا نع مهلأسنف "سحلا مدعت نأ توملا ىنعمو «سح تاذ سفنلا

 دع اا و نل ةا ن نقلا وجا
 ايضرع ناك نإو ءدسجلل اهتقرافم دعب سحلا مدعت نأ لطب اهل ايتاذ ناك
 .اهل بحاصم رخآ رهوج نم وأ مسجلا نم هتدافتسا نوكي نأ ولخي الف

 اذإ سحلا مسجلا مدعي ال نأ بجو سحلا اهديفي ىذلا وه مسجلا ناك نإف

 تاک نف اع لو ااا نم فها ا دخ او نقاد ر

 نأ بجو اهب لصتم ىناحور رخآ رهوج نم سحلا ديفتس امنإ سفنلا
 رخآ رهوجب وأ هتاذب ساسح وه له رخآلا رهوجلا كلذ نع مهلأسن

 تبثف ء«لاحم لعفلاب هل ةياهن ال امو «هل ةياهن الام الإ كلذ رمتسيو ؟اضيأ

 لطب ءرهوجو هتاذب اساسح ناك امو ءاهرهوجو اهتاذب ةساسح سفنلا نأ

 ىلع ءامكحلا لدتسا دقو مسجلا قارف دعب ةيح اذإ سفنلاف ةايحلا مدعي نأ



 هللابو «عنقم اهنم هانركذ اميفو هذه ريغ ةريثك ةلدأب ةقطانلا سفنلا ءاقب
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 ۳ ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 بانکلا سرھف

 ف د ف هو راد روض فلولا جو اكا تير
 انيس نباو «ىنطابلا ىفسنلا زيزع نم اهيلإ ةراشإلا «تادوجوملا

 د رغ را رجا فارفور

 الإ تافصب فصوي نأ حصي ال ىلاعتو هناحبس ىرابلا نأب لوقلا

 نباو ناكلخ نباو «ناقاخ نب حتفلا لاوقأ «بلسلا قيرط ىلع

 ٤.فلؤملا ىف نوحرف

 خويش «ةيبدألاو ةيملعلا بتكلا ىلع هحورشو فلؤملا تافلؤم

 .هتافوو فلؤملا دلوم خيرات ء«هنم جذومنو فلؤملا رعش «فلؤملا

© 

 “.فلؤملا ةمدقم

 ببسلا نع تادوجوملا بيترت نا مهلوق حرش ىف :لوألا بابلا

 ةروص ىف اهئدبم ىلإ اهعجرم ةيمهو ةرئاد ىكحي لوألا

 ۸..ناسنإلا

 ىناوثلا ىلاعت هللا هدجوأ دوجوم لوأ .دحاولا نع دادعألا دوجو

 ۸.لاعفلا لقعلا مث «ةعستلا

 .رصانعلا ملاعب لاعفلا لقعلا لكوتو «كالفألاب ةعستلا ىناوثلا لكوت

 ١٠.ةقطانلا مارجألا ىف لاعفلا لقعلا ةوق نايرس

 .لقعلا رونب ءىضتست ىتح اهتاذ ناسنإلا سفن لهج «سفنلا ةبترم

 ١١ .سفنلا بتارم ددع ىف ءامكحلا لاوقأ فالتخا

 1۲ . رهوجلا ةبترم ةروصلا ةبترم ‹«تادوجوملا بتارم
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 ةصيوعلا ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا ىف قئادحلا

 بهذم «تالوقعملا ةبترمب ةقاحتلاو فراعملاب ناسنإلا رهوجت

 اذه ىف ةفسالفلا نم مهريغو طارقسو نوطالفأو سيلاطاطسرأ

 ( ١۳٠.لوقلا
 ا ن اا دلا ىلا ندا ضا رخ
 ١٠٠.ةيوبنلا سفنلا ةيفسلفلا .ةيمكحلا سفنلا .ةيناسنإلا

 ةيمهو ةرئاد ىكحي ناسنإلا ملع نإ مهلوق حرش ىف :ىناثلا بابل
 .٠٠ فلوملا تآوخو

 لقعلا اهأدبم ةعستلا داحآ بتارم ىلع ةمسقم ةرئادل ةروص

 لاعفلا .۲٠١

 روصتي نأ ىئزجلا لقعلا ةوق ىف نأ مهلوق حرش ىف :ثلاثلا بابلا

 .لوقلا اذهل فلؤملا حاضيإ .ىلكلا لقعلا ةروصب

 فلؤملا نايبو ةيمهو ةرئاد ددعلا نإ مهلوق حرش ىف :عبارلا بابلا

 ٠١۰ .كلدل

 ىلإ هتوق نانثالا ىدؤيو نانثألا هنم ًأشني دحاولا ددعلا نأ نايب

 ٠٠.خلإ ةثالث

 لوق «ءىش لك یف یلاعت یرابلا نإ ءامکحلا لوق نع نایب _
 ٥٣.نونیزو ‹ سلات ةفسالفلا

 ٥۷ .عباسلا بايلا

 .٦ باتکلا سرھف




